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TIRSDAGSKLUBBEN 

 ÅRSMELDING FOR 2014 

Styret 

På årsmøtet den 11.02.2014 ble følgende enstemmig valgt: 

 Leder   Knut Andresen  Valgt for 1 år 

 Nestleder  Kai Nyland   Valgt for 2 år 

 Leder klubbkomite Finn Thorsen   Ikke på valg. Valgt for 2 år i 2013 

 Sekretær  Didrik Holmsen  Valgt for 2 år 

 Kasserer  Bogdan Jankov  Ikke på valg. Valgt for 2 år i 2013 

------------------------------------------------ 

 Revisor  Arne Wedøe 

Knut Fuhr gikk av som leder etter 8 års utmerket innsats for Tirsdagsklubben. 

Styret har hatt 5 møter og behandlet 26 saker. I tillegg har det funnet sted uformelle 
kontakter i forbindelse med medlemsmøtene. 

Medlemmer og møter 

Medlemstallet ved utgangen av 2014 var 118. Vi har fått 16 nye medlemmer i løpet av året. 
8 medlemmer har falt fra, blant disse er 2 døde: Henholdsvis Reidar Flengsrud og Bjørn 
Busterud. På bakgrunn av at vi nå begynner å bli så mange at møtelokalet ikke har kapasitet 
til stort flere, ble policy for opptak av nye medlemmer drøftet på styremøte i november. Det 
var enighet om at kriteriet i lovene om tidligere medlemskap eller verv i HIL, vektlegges 
tydeligere.  

Etter flere tidligere framstøt fant endelig hovedlaget i HIL at tiden var moden for at Egil 
Danielsen måtte tas opp som æresmedlem i laget. Han fikk riktignok Bragd- og 
fortjenestemerket straks etter OL-gullet i 1956, men deretter gikk årene uten at ytterligere 
påskjønnelse fant sted. Argumentet i de senere år har vært at det hadde gått for lang tid. 
Dette var styret i Tirsdagsklubben ikke enig i, og med aktiv og god bistand fra Einar Erstad 
førte vår anmodning endelig fram. Egil fikk utmerkelsen den 7. oktober på fellesmøtet med 
Torsdagsklubben i de nye lokalene til Hamar Idrettspark på Børstad. 

Det har vært avviklet 32 møter. Frammøtet har vært godt med i snitt 49 deltakere. Vi holdt 
tre møter utenfor HIL-huset i 2014. 25 mars hadde vi en omvisning i Hamars nye kulturhus, 
den 8. april besøkte vi Mammuthuset til Ole Nashoug og den 7. oktober var vi som nevnt på 
Hamar Idrettspark. Nevnes må også at en del av våre medlemmer deltok på utflukt den 28. 



august til Sørum og på den tradisjonelle førjulsfesten 12. desember i regi av HIL`s eldre.  
Halvårsavslutningene i mai og desember skjedde i tradisjonell stil med sang og musikk. I mai 
underholdt våre egne Per Rostad og Povl Jørgensen sammen med det tredje medlemmet av 
«The Old Boys Swingers». Til årsavslutningen i desember hadde vi besøk av Randi og Willy 
Rustad som sang og spilte og la en hyggelig ramme for et møte der vi i tillegg koste oss med 
gode snitter. Våre 5 møteansvarlige og 10 klubbvertinner fikk velberettiget takk for utmerket 
oppvartning gjennom hele året. Også Morten Evensen fikk velfortjent takk for sin bistand til 
vellykkede møteavviklinger.  

Møteprogrammet for 2014 er det redegjort for i utdelte skriv til medlemmene og i avisene. 
Også sist år var vi begunstiget med dyktige kåsører og interessante tema. 20 kåsører har 
vært engasjert utenfra og av egne krefter har Per-Øivind Sandberg, Arne Jacobsen, Knut 
Andresen, Syver Aalstad, Odd Solberg og Egil Hersleth gitt sine bidrag. Sang og musikk er 
også et viktig innslag på alle våre møter og i den sammenheng må atter en gang Arne 
Jacobsen og Oddgeir Pollen ha en spesiell takk for nyskrevne viser og 
pianoakkompagnement.  

Virksomheten 

Vårt møtelokale i HIL-huset fungerer bra, men adkomsten er fortsatt ikke tilfredsstillende. 
Som det ble skrevet i forrige årsmelding var håpet at heis skulle være på plass innen 
sommeren 2014. De siste opplysningene vi nå har er at den skal komme på plass straks på 
nyåret 2015. 

Pianoet var etter hvert blitt litt «rustent i målet» og dette har vi fått en pianostemmer til å 
rette på. 

Serveringstjenesten fungerer fortsatt meget greit og har uten tvil kommet inn i et fint spor 
som medlemmene setter stor pris på. 

Arbeidet med å skaffe kåsører går også veldig bra og vi er i den heldige situasjon at listen 
over aktuelle kandidater rekker langt over et halvår framover. Styret finner det imidlertid 
fornuftig at alle medlemmene engasjeres mer i å foreslå kåsører. Derfor har man i 
programmet for 1. halvår 2015 foreløpig stoppet opp på 3. mars og medlemmene 
oppfordres til å komme med forslag videre. 

Økonomi 

Årskontingenten på kr 200 innkreves av HIL`s eldre som beholder halvparten.  Overskuddet 
siste år var på kr 16.148,47 og egenkapitalen ved utgangen av året var på kr 49.938,72. Det 
vises til kassererens detaljerte oversikt som legges fram for årsmøtet. 

 

Hamar, 20.01.2015 

 

Knut Andresen Kai Nyland Finn Thorsen    Bogdan Jankov Didrik Holmsen 

 



 

 


