Til styret i Langesund og Omegns Sjømannsforening:

Forslag

UTNEVNELSE TIL ÆRESMEDLEM
I
LANGESUND OG OMEGNS
SJØMANNSFORENING
Det vises til vedtektene i Langesund og Omegns Sjømannsforening §16 om
utnevnelse til æresmedlem i foreningen.
Jeg fremmer med dette forslag om at lederen for vår foreningens historiske arkiv

Knut Bjerke
født 19.07.1945
utnevnes til æresmedlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening.
Knut er utdannet marineoffiserer fra Sjøkrigsskolen hvor han etter endt eksamen
tjenestegjorde på Sjøforsvarets fartøy.
Etter endt tjeneste i Sjøforsvaret har Knut hatt ledende stillinger i internasjonale
konsern i en årrekke.
Etter at han som pensjonist flyttet hjem til sin fødeby fatte han raskt interesse for det
maritime miljø og Sjømannsforeningen i byen. Der ble han opptatt som medlem i
2003.
Knut har fra han ble medlem arbeidet med å samle og registrere foreningens arkiver.
Dette arbeidet har han utført på en fremragende måte. Under hans ledelse har idag
foreningen fått opprettet eget arkivrom med oppdaterte historisk arkiv i eget hus.
I tillegg til foreningens arkiv har han samlet inn store mengder med materiale som
forteller om Langesundsfjorden maritime historie og historiske helter med tilknytning
til Langesund.
Arkivrommet rommer også en stor samling av maritim litteratur .
Rommet har blitt et samlingssted for medlemmer og gjester med maritim interesse.
Knut er en vel ansett borger i Langesund og omegn. Han har via sin kunnskap og
personlige egenskaper blitt en samlende person hvor han fremmer gode relasjoner
til andre foreninger og lag i Langesund.

ˋ
Knut har via sitt aktive engagement og via sin virksomhet som engasjert
foredragsholder om den maritime næring og lokalhistorie fremmet Langesund og
Omegns Sjømannsforening anseelse så vel lokalt som langt utenfor kommunens
grense. Han har derigjennom gitt et vesentlig bidrag til at Langesund og Omegns
Sjømannsforening oppfyller foreningens lover og formål.
§ 1 Formål/krav:
Foreningen har til formål å arbeide for sjøfartens og sjømannsstandens
interesser, og hevde standene verdighet og rettigheter i samfunnet .
Foreningen er helt upolitisk.
Foreningen skal også arbeide for å knytte sammen sjøfolk og
sjøfartsinteresserte, samt virke for å bevare og utbre kunnskap om lokal og
nasjonal sjøfartshistorie.
Jeg anser Knut Bjerke å være vår forenings fremste bidragsyter til å etterleve
foreningens formålsparagraf.
Utifra dette fremmer jeg forslag på at Knut Bjerke utnevnes til æresmedlem i
Langesund og Omegns Sjømannsforening.
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