Gen.fors. fredag den 26. januar 2018.
Kjære venner, I ærverdige Langesund og Omegn Sjømannsforening
For de som ikke kjenner meg så heter jeg Lasse.
Blant de yngre medlemmene i foreningen; Har tråkka her kun i to år,
Og hatt det hyggelig blant trivelige, tilårskomne høres vel bedre ut enn
gamle, Sjøulker og andre interessante medlemmer.
Jeg ante således fred og ingen fare, for å si det slik.
Inntil her i November måned da Valgkomiteen gjorde sitt framstøt og ville
ha meg til å løse av Rolf i hans gjerning som Formann.
Det var jo voldsomt, såpass at det første som slo meg var et bibelord:
Ikke for det at jeg er så spesielt kjent i den boka, men i Lukas Evangelium
23-34 lyder det såher:
Far forlat dem for de vet ikke hva de gjør!!!!!!!!!!
Nei da, så alvorlig var og er det vel ikke så etter diverse sonderinger;
Samtaler med styre medlemmer og komitee ledere for å få litt oversikt over
hvordan foreningen fungerer, og etter følgende forutsetninger som blei lagt
fram fra meg:
1 – Kasserer og ledere for Huskomitee og Festkomitee skulle være klarert før
generalforsamling her i dag. Det er jo nå kommet på plass.
2 – Da vi har en leilighet i Fort Lauderdale, Florida så vil jeg være
fraværende i inntil en måned senhøstes og en måned på ettervinteren.
Således har jeg booket utreise den 8. februar med retur den 6. mars og mister
da kun medlemsmøtet den 21 februar som da må ledes av et styremedlem.
Vi får ta et styremøte før temamøte den 7. februar.
Ja, ja; hva forventes og hvilke ambisjoner har man så til det nye styret??
Jeg har fått med meg at foreningen i nær fortid har gjennomgått en
menneskelig ubehagelig prosess hvilken ble løst på beste måte og at
foreningen nå fungerer som den bør, og vel så det.
Så, som jeg ser det så må hovedutfordringen da bli og bevare og føre videre
det gode miljø og at vi alle sammen skal fortsette å føle det hyggelig og
interessant å være medlem.
Økonomien er i godt lage så takk for det.
Utstrakt dugnadsinnsats og fornuftige disposisjoner har vel sørga for det.

Litt om meg selv:
Pensjonert sjøulk, passert 70 med livslang erfaring fra sjømannsmiljøet.
Maskinsjef og inspektør.
Bor sammen med min kjære Gro som er kirketjener i Vestre Porsgrunn.
To barn; Ole Christian og Lars Jørgen som jo heller ikke er barn lenger.
Vi har opptil flere bygningsprosjekter sammen, bl.a. restaurering av et lite
krypinn der inne på Vold, og dessuten en gammal trebåt som krever sitt
Uhelbredelig interesse for skip og sjø og kan ikke leve uten disse
ingredienser.
Og, nå altså: Både Voldsmann, -- og Formann. De ække dårlig.
Jeg er en praktisk mann, som liker å jobbe med hendene.
Skriveferdigheten er vel brukbar, mens taleevnen ofte kan bli stotrete og
ujevn, bl.a. på grunn av en, etter hvert ganske så lunefull korttids
hukommelse. Det kan dere vite, så blir det lettere for meg; enkel psykologi.
Jeg har ingen store ambisjoner for Langesund og Omegn Sjømannsforening
annet enn å være tilstede, bli kjent med folk, og føre videre det som våre
forgjengere har skapt, og håper således at vi sammen kan bidra til å bevare
foreningens gode miljø, navn og rykte, føre tradisjonene videre og ha det
hyggelig.
Så, la oss løfte våre glass og skåle for vår kjære
«Langesund og Omegn Sjømannsforening».
Lasse 26.01.2017

