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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
I NORSK VETERANVOGN KLUBB

25. MAI 2021

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i
Norsk Veteranvogn Klubb tirsdag 25. mai kl. 18.00 i auditoriet på 

Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo.

Hvis generalforsamlingen ikke lar seg gjennomføre ved fysisk tilstedeværelse på oppsatt 
tidspunkt vil styret gjennomføre generalforsamlingen ved skriftlig avstemming.

Generalforsamlingen er åpen for alle NVKs medlemmer. Styret gjør oppmerksom 
på at det i følge NVKs lover kun er fullt betalende medlemmer, innbudte medlemmer 

og æresmedlemmer som har stemmerett. 

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og fullmaktskomite
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsberetning 2020
 6. Regnskap og revisorberetning     
 7. Budsjett 2021
 8. Lover; forslag til endringer
 9. Tyrigrava; oppfølging av vedtak fra GF – 2020
10. Salg av NVKs aksjer i Tyrigrava AS – innkommet forslag
11. Aksjeutvidelse i Tyrigrava AS
12. Seksjonering av Tyrigrava-eiendommen – innkommet forslag
13. Økonomisk støttegruppe – innkommet forslag
14. Fastsettelse av medlemskontingent   
15. Valg av formann og styre
16. Valg av revisor og valgkomite



28 – Norsk Veteranvogn Klubb Veteranvognposten • nr. 2/3-2021

ÅRSBERETNING FOR NVK 
Styrets beretning for perioden 1. januar – 31. desember 2020

Den ordinære Generalforsamling skulle vært avholdt 
17. mars, men pga. Covid19 ble dette utsatt til hhv 
16. juni – del 1, og 22. september – del 2. Begge ble 
avholdt i auditoriet på Norsk Teknisk Museum. 
Fra 17. mars og frem til 22. september ble det dannet 
et interimsstyre som fikk følgende sammensetning:

Interimsstyre (17.3. - 22.9.2020)
Formann    Thomas Falkenberg
Styremedlem   Bård Nielsen
Styremedlem   Ole Kristian Haugen
Styremedlem   Johan Lindtvedt
Styremedlem   Kjetil A. Olsen
Styremedlem   Robert Søvik

På den ordinære generalforsamlingen - del 
2 – 22. september ble følgende styre valgt:
Formann:  Thomas Falkenberg 
  (Valgt 1 år)
Styremedlem  Trygve Krogsæter 
  (Ny 2 år)
Styremedlem  Bård Nielsen 
  (Gjenvalgt 2 år)
Styremedlem  Ole Kristian Haugen
  (Gjenvalgt 2 år)
Styremedlem  Kjetil A. Olsen  
  (Ikke på valg)
Styremedlem  Robert Søvik  
  (Ikke på valg)
Styremedlem  Arnljot Elvenes  
    (Ny 2 år)
Styremedlem  Martine Hernæs 
  (Ny 2 år)
   
Øvrige valg på generalforsamlingen:
Revisor:  Rune Aschim
Valgkomité:  Morten Patricksson
  Knut Larsen
  Bjørn G. Johannesen

Styret har utnevnt følgende:
Viseformann i styret: Trygve Krogsæter

Teknisk komite   Ole Kristian Haugen    
 (leder)

  Erling Alfheim
  Anders Kristiansen
  Paul Hotvedt
  Knut Magnussen
  Trygve Krogsæter
  

Web-ansvarlig:  Christin Bjørnrud  

Vaktmester Frysja: Lars Horn

Materialforvalter:  Tom Sypriansen

Kontaktperson Frysja: Inger Karin Lie

Bibliotekansvarlig:  Øivind Grimsmo jr.
VeteranvognPosten: 
Redaktør:   Øivind Grimsmo jr.

Redaksjonskomite for 
VeteranvognPosten: Robert Søvik

Grupper:
Messinggruppen:  Eivind Daldorff (leder)
  Ole Kristian Haugen
  Arnljot Elvenes
  Trygve Krogsæter
  Haakon Rodtwitt
   
T-Ford-klubben:  Kjetil A. Olsen (leder)

Motorsportgruppen: Bård Nielsen (leder)
  Knut Larsen
  Morten Patricksson
  Øistein Hagfors

Sekretær:   Inger Karin Lie har vært ansatt 
som sekretær på full tid 3 første  
 månedene og deretter delvis 

  permittert fra 1. april med 
  redusert stilling til 40 %.

Regnskap:  Inger Karin Lie har ført regnskapet.
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Styrets arbeid i perioden:
Det har vært avholdt 10 styremøter.
Styrets arbeid har hovedsakelig bestått i å behandle innkomne saker samt arrangere og koordinere noen få aktiviteter.

Møter:
9. jan.: «Jon Eric Isberg – Nordens fartskonge» v/Ivar Engerud 
 Ansv. Messinggruppen.

21. jan.: «The Himalayan Challenge» v/Bjørn Schage 

13. feb.: «Trondhjemsrittet” v/Arne Bjørn Hoel 
 Ansv. Messinggruppen  

18. feb.: «Glimt av britisk bilhistorie» v/Dag Jarnøy 

12. mars: Fra og med denne datoen ble alt av møter på Frysja avlyst.

16. juni: Generalforsamling – del 1

22. sept.: Generalforsamling – del 2

Treff og arrangementer:
Alt av løp og arrangementer ble avlyst med noen få unntak, pga. Covid19:

12.-14. juni: «Trøstetur» til Geiranger – første pulje.
 Fordi alt av løp og treff ble avlyst både i inn- og utland denne sommeren, ble det arrangert en 
 trøstetur til Geiranger. Første pulje var for kjøretøyer fra før krigen. I alt 16 biler deltok. 
 Det var lagt inn museumsbesøk og unike kjøreopplevelser.
 Ansvarlig: Rune Aschim

26.-28. juni: «Trøstetur» til Geiranger – andre pulje.
 Samme opplegg som for den første turen. Ikke så mange deltagere i pulje 2.
 Ansvarlig: Thomas Falkenberg
 
29. aug.: Vassumstevnet.
  Bakkeløpet lot seg gjennomføre mens smittetrykket tok en pause. 27 startende i 25 biler. 
  Fullt opplegg for evt. smittesporing, ingen smittede rapportert i ettertid.

Ansvarlig: Bård Nielsen

5. sept.: Sandviken-Sundvolden. 
 Årets løp ble avlyst. Det ble imidlertid sendt ut tilbud til medlemmer om å ta en kjøretur fra Sundvolden 

Hotel, rundt omkring i Røyse og tilbake til hotellet. 21 deltagere.
 Ansvarlig: Ole Kristian Haugen

27. sept.: Høsttur.
 Turen gikk fra Tyrigrava til Ramme gård i Hvitsten hvor det var lunsj og omvisning i parken. 
 I underkant av 40 biler deltok.
 Ansvarlig: Robert Søvik.

Annet:
Medlemmer Medlemstallet var pr 31.12. 2019 på 1.110 medlemmer (alle kategorier inkludert). 
 Dette er en nedgang fra forrige år på 49.

Klubblad og medlemsinformasjon
  VeteranvognPosten:
  Det er kommet ut 5 nummer – hvorav ett var dobbeltnummer. 

  Internettside:
  NVKs internettside er oppdatert og vedlikeholdt av Christin Bjørnrud.
  
  Facebook:
  Klubbens Facebook-side er ment som en informasjonsside.     
  Ansvarlig: Christin Bjørnerud 
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Teknisk komite
  Hovedarrangementet med bremseprøving og bedømming til plaketter måtte utgå.  
  Det er derfor ikke delt ut plaketter i 2020. 
  Alle årganger av VP er scannet av Nasjonalbiblioteket, og disse finnes både på deres hjemmeside 
  (i søkbar form) og på våre egne hjemmesider. 
  NVKs hjemmeside er oppdatert med en del teknisk dokumentasjon som er relevant for medlemmene.
  Det er gitt uttalelse til Tollvesenet ang. import av 9 biler i løpet av året.  
  Det ble også gitt høringsuttalelse til forslaget til ny Verkstedforskrift.

Klubblokalet på Frysja
  Møter:
  Møtelokalet på Frysja har vært stengt siden 12. mars 2020. 

 Oppgradering av lokale:
 Det er anskaffet ny pc og mobilt bredbånd. 

Tyrigrava AS NVK har vært representert i styret for Tyrigrava AS ved Thomas Falkenberg.

Lager  Lagerplassen på Sandaker er sagt opp og utflyttet.
  Lageret på Tyrigrava brukes til garasje for Ekeberg-tilhengerne og alt utstyr som brukes på markedene.

Klubbens bibliotek
 Biblioteket har ikke vært åpent for utlån. 

Kalender Sekretæren har formidlet salg av veteranbilkalender 

Klubbens Rover 1908
 Rover’en har fått nye hjul, laget i USA, og har ellers fått en teknisk sjekk og oppgraderinger i løpet 
 av vinteren.  Bilen blir klar til sommerens sesong.
 Roveren lagres hos styremedlem Kjetil A. Olsen på Mogreina.

Gavekonto Det er innbetalt kr 37.000 i gaver under ordningen med skattefradrag for gaver til NVK. 
  I tillegg er det innbetalt kr 40.000 som ikke berettiger til skattefradrag. 
  Nettoresultat fra lotteriet ble kr 53.000. 

Grasrotandelen
 NVK deltar i Grasrotandelen i Norsk Tipping.

Klubbens hedersbevisninger
 Hederspins:
 Det er delt ut 26 pins for 25-, 40,- og 50-års medlemskap.  
 
LMK LMKs landsmøte ble avlyst. 
  
FIVA NVK er representert gjennom LMK.

KNA  NVK har inngått klubbmedlemskap i KNA

FIA  Bård Nielsen er valgt inn som medlem i FIAs International Historical Commision for 2021. 
  Han er der som KNAs representant.

Rabattavtaler Rabattavtaler for klubbens medlemmer er inngått hos noen firmaer, 
 og liste over disse finnes fast i VeteranvognPosten.

Styret vil takke alle medlemmer/ildsjeler som har gjort en innsats for klubben. 

Likevel er det plass til flere! Med flere aktive medlemmer som bidrar positivt ved arrangementer og til vårt eget blad 
kan vi få en enda bedre klubb.  

Oslo, 14. april 2021

Thomas Falkenberg
Formann
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6. Regnskap og revisorberetning

1

Norsk Veteranvogn Klubb 2020 pr. 31.12.20

Konto Kontonavn

 Resultat-     
regnskap           

1.1.-31.12.19 
Inntekter 

 Resultat-
regnskap             

1.1.-31.12.19 
Utgifter 

 Resultat-     
regnskap           

1.1.-31.12.20 
Inntekter 

 Resultat-
regnskap             

1.1.-31.12.20 
Utgifter 

 Budsjett                
2020 

 Budsjett                
2021 

SALG OG MARKED, KONTINGENT M.M.
3010 Medlemskontingent 531 096,12               623 299,91                600 000,00                600 000,00                
3120 Ekebergmarked vår 643 382,35               4 991,25                      680 000,00                680 000,00                
4020 Ekebergmarked vår -322 739,17              -13 451,72                 -350 000,00              -350 000,00              
3121 Ekebergmarked høst 632 668,00               650 000,00                650 000,00                
4021 Ekebergmarked høst -301 138,36              -5 062,50                    -330 000,00              -330 000,00              
3130 Salg Frysja 51 749,72                  11 480,20                   52 000,00                   52 000,00                   
4030 Innkjøp av varer for vid.salg Frysja -2 323,77                    -5 000,00                    -3 000,00                    
3140 Leieinntekter Frysja 41 000,00                  15 000,00                   45 000,00                   36 000,00                   
4040 Drift Frysja -85 180,82                 -44 344,14                 -85 000,00                 -80 000,00                 
3150 Salg av kalendere 6 055,00                     10 010,00                   7 000,00                      8 000,00                      
4050 Kjøp av kalendere -5 875,00                    -7 050,00                    -5 900,00                    -7 000,00                    
3180 Andre inntekter 156 365,46               205 673,00                140 000,00                80 000,00                   
3185 Grasrotandelen 16 257,50                  18 721,86                   17 000,00                   18 000,00                   
4080 Innkjøp av rekv. for videresalg -38 781,25                 -30 000,00                 

SUM 2 078 574,15           -717 257,12              889 176,22                -108 689,61              1 385 100,00            1 354 000,00            

LØP
3120 Garasjerunden/Vårløp 1 500,00                      1 500,00                      
4120 Garasjerunden/Vårløp -350,00                        -1 500,00                    -1 500,00                    
3225 Vassumstevnet 31 700,00                  32 550,00                   30 000,00                   32 000,00                   
4125 Vassumstevnet -29 553,90                 -38 056,88                 -30 000,00                 -32 000,00                 
3230 Dameløpet/Jentekveld 87 829,06                  -                                   130 000,00                130 000,00                
4130 Dameløpet/Jentekveld -90 192,85                 -130 000,00              -130 000,00              
3235 Messingtrippen 35 000,00                   35 000,00                   
4135 Messingtrippen -35 000,00                 -35 000,00                 
3240 Styrkeprøven 744 900,00               
4140 Styrkeprøven -742 309,07              
3250 NVK Varna 27 075,00                  30 000,00                   30 000,00                   
4150 NVK Varna -22 738,75                 -30 000,00                 -30 000,00                 
3290 Sandvigen-Sundvollen 27 100,00                  35 000,00                   35 000,00                   
4190 Sandvigen-Sundvollen -23 121,75                 -1 000,00                    -35 000,00                 -35 000,00                 
3295 Høstløp 3 000,00                     8 420,00                      1 500,00                      1 500,00                      
4295 Høstløp -3 780,00                    -7 912,09                    -1 500,00                    -1 500,00                    

SUM 921 604,06               -912 046,32              40 970,00                   -46 968,97                 -                                   -                                   

PERSONALKOSTNADER
5000 Lønn -418 891,00              -246 927,00              -420 000,00              -350 000,00              
5180 Feriepenger beregnet -52 361,34                 -29 910,48                 -53 000,00                 -44 000,00                 
5182 Arb.avg. av påløpne feriepenger -7 382,89                    -4 217,32                    -7 400,00                    -6 200,00                    
5251 Obligatorisk tjenestepensjon -6 276,00                    -6 365,37                    -6 500,00                    -6 500,00                    
5400 Arbeidsgiveravgift -59 049,16                 -33 739,16                 -59 000,00                 -49 000,00                 
5410 Arb.avg. av OTP -886,18                        -897,44                        -1 000,00                    -1 000,00                    
5800 Refusjon av sykepenger
5805 Refusjon av arbeidsgiveravgift
5810 Refusjon av feriepenger
5860 Refusjon av telefonutgifter -680,67                        -648,66                        -1 000,00                    -1 000,00                    

SUM -                                  -545 527,24              -                                   -322 705,43              -547 900,00              -457 700,00              
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2

Norsk	  Veteranvogn	  Klubb	  2020	  pr.	  31.12.20

Konto Kontonavn

	  Resultat-‐	  	  	  	  	  
regnskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.1.-‐31.12.19	  
Inntekter	  

	  Resultat-‐
regnskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.1.-‐31.12.19	  
Utgi>er	  

	  Resultat-‐	  	  	  	  	  
regnskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.1.-‐31.12.20	  
Inntekter	  

	  Resultat-‐
regnskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.1.-‐31.12.20	  
Utgi>er	  

	  BudsjeB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2020	  

	  BudsjeB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2021	  

ANNEN	  DRIFTSKOSTNAD
6300 Husleie	  Frysja -‐91	  476,00 -‐93	  504,00 -‐90	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐95	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6311 Vedlikehold	  Frysja -‐11	  825,00 -‐799,00 -‐3	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐3	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6312 Vedlikehold/DriM	  lager	  Tyrigrava -‐8	  420,90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐4	  800,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐10	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐10	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6315 Leie	  av	  kontor -‐54	  000,00 -‐34	  000,00 -‐30	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐54	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6320 Garasjeleie	  Sandaker -‐8	  724,00 -‐4	  344,00 -‐8	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6325 Garasjeleie	  Rover -‐5	  000,00 -‐9	  000,00 -‐12	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐12	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6330 Lagerleie	  Tyrigrava -‐24	  900,00 -‐25	  308,00 -‐25	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐25	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6550 Datautstyr/Programvare -‐5	  220,00 -‐12	  862,35 -‐6	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐6	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6590 Redningsaksjon	  Federal	  1919 20	  000,00
6800 Kontorrekvisita -‐11	  290,75 -‐8	  341,94 -‐12	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐10	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6820 Veteranvognposten -‐331	  098,08 -‐261	  579,91 -‐340	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐340	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6821 Bidrag	  VP -‐58	  635,00 -‐17	  695,00 -‐60	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6845 Bibliotek -‐300,00
6900 Telefon	  og	  interne\jenester -‐28	  783,44 -‐42	  935,40 -‐28	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐35	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6920 Interne\/WEB-‐tjenester -‐11	  929,00 -‐23	  988,00 -‐12	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐25	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6940 Porto -‐18	  258,00 -‐16	  996,00 -‐18	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐18	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6990 Andre	  driMskostnader -‐31	  526,80 -‐41	  879,20 -‐30	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐42	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7020 Rover-‐kostnader -‐1	  181,00 -‐28	  372,51 -‐25	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐10	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7100 Oppgaveplik-g	  bilgodtgjørelse -‐16	  849,70 -‐6	  420,30 -‐18	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐15	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7325 Markedsføringskostnader -‐26	  164,17 -‐1	  563,00 -‐26	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐25	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7400 LMK-‐kon-ngent -‐43	  085,00 -‐28	  975,00 -‐27	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐30	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7420 Gaver,	  plake\er -‐18	  859,80 -‐1	  709,60 -‐15	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐15	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7500 Forsikringspremier -‐11	  554,00 -‐7	  545,00 -‐12	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐10	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7711 UtgiMer	  styremøter -‐5	  383,00 -‐1	  678,70 -‐7	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐7	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7770 Bank	  og	  kortgebyrer -‐20	  121,85 -‐16	  125,52 -‐20	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐20	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUM	   20	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐844	  585,49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐690	  422,68	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐834	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐807	  000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

FINANSPOSTER
8040 Renteinntekter	  bank 5	  934,18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  011,13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8050 Andre	  renteinntekter 95	  200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   47	  600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8400 Ekstraordinære	  inntekter 189	  702,79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   126	  790,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8401 Tilskudd	  fra	  det	  offentlige 471	  450,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUM	  FINANSPOSTER 290	  836,97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   648	  851,13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sum	  inntekter/utgi>er 3	  311	  015,18	  	  	  	  	  	  	   -‐3	  019	  416,17	  	  	  	  	  	   1	  578	  997,35	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1	  168	  786,69	  	  	  	  	  	   2	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8800 Årsresultat 291	  599,01	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   410	  210,66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Noter	  Xl	  regnskap:	  	  

Konto Tekst
3180 Andre	  inntekter	  	   Salg	  av	  rekvisita,	  refusjon	  av	  mva

4040 DriM	  Frysja	  	  	  	  	  	  	  	   Strøm,	  renhold	  m.m.

6550 Datautstyr/Programvare PC	  -l	  Frysja	  m.m.

6900 Telefon	  og	  interne\-‐tjenester Fiber-lkobling	  kontor,	  mobilt	  bredbånd	  Frysja

6990 Andre	  driMskostnader Leie	  av	  NTM	  to	  ganger,	  månedsavtale	  Loomis,	  lisens	  Styreweb

8050 Andre	  renteinntekter Påløpte	  renteinntekter	  på	  lån	  -l	  Tyrigrava	  AS	  for	  2020

8400 Ekstraordinære	  inntekter Ekstraordinære	  inntekter	  er	  gaver,	  loddsalg	  -l	  inntekt	  for	  Tyrigrava
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Norsk Veteranvogn Klubb
Regnskap 01.01.2020 - 31.12.2020

                    BALANSE
 EIENDELER Pr. 31.12.20 Pr. 31.12.19

1340 Lån til Tyrigrava AS 1 190 000,00         1 190 000,00         
1350 Aksjer i Tyrigrava AS 1 190 000,00         1 190 000,00         
1399 Andre fordringer 142 800,00            95 200,00              

Sum 2 522 800,00         2 475 200,00         

1460 Rover 250 000,00            250 000,00            
1498 Sum 250 000,00            250 000,00            

1570 Andre kortsiktige fordringer 6 705,36                7 568,53                
1900 Bankinnskudd, kontanter -                         -                         
1920 Bank, 1603.09.11265 172 189,60            123 134,39            
1925 NVK Gavekonto 1506 28 28002 315 716,94            189 722,08            
1930 Pengemarked 1607.89.66568 353 725,57            209 910,03            
1945 Fastrenteinnsk, 1202 81 22134 431 247,88            429 573,60            
1950 Skattetrekkskonto 20 408,25              20 408,25              
1997 Sum bank, kontanter 1 299 993,60         980 316,88            

 SUM EIENDELER 4 072 793,60         3 705 516,88         

                    BALANSE
 EGENKAPITAL OG GJELD Pr. 31.12.20 Pr. 31.12.19
 Egenkapital

2050 Egenkapital -4 023 334,36        -3 613 123,70        
Sum egenkapital -4 023 334,36        -3 613 123,70        

2100 Gjeld
2600 Forskuddstrekk -7 685,00               -16 763,00             
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -7 646,54               -10 886,00             
2780 Påløpt arb.avgift av feriep. -4 217,22               -7 382,84               
2940 Skyldige feriepenger -29 910,48             -52 361,34             
2990 Annen kortsiktig gjeld -5 000,00               

Sum gjeld -49 459,24             -92 393,18             

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -4 072 793,60        -3 705 516,88        

                             Oslo, 31. desember 2020

                                  Thomas Falkenberg
                                         sign.

            Trygve Krogsæter                             Bård Nielsen
sign.      sign.

             Arnljot Elvenes                              Robert Søvik
sign.      sign.

             Kjetil A. Olsen                                               Ole Kristian Haugen
sign.       sign.

             Martine R. Hernæs
sign
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8. Lover, forslag til endringer

Forslag 1 – til flere paragrafer:

Ordet «formann» byttes ut med ordet «leder».
Dette gjelder paragrafene 6, 7, 8. Ordet «viseformann» byttes ut med «nestleder». Dette gjelder paragraf 6.

Kommentar: Hensikten med forslaget er å innføre kjønnsnøytrale betegnelser.

Forslag 2 – til paragraf 8:

Paragraf 8 sier bl.a.: «Alle vedtak fattes med vanlig flertall, unntatt eventuell forandring av lover, se §9».  
Dette endres til: «Alle vedtak fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte medlemmer, unntatt eventuell 
forandring av lover, se §9».

Kommentar: Dette utgjør bare en presisering av hva som utgjør et gyldig vedtak.

Forslag 3 – til paragraf 6:

I paragraf 6 står bl.a.: «Generalforsamlingen velger hvert år styremedlemmer som er på valg, for inntil 2 år». 
Dette endres til: «Generalforsamlingen velger hvert år styremedlemmer som er på valg, for inntil 2 år, slik at 
halvparten av styremedlemmene er på valg av gangen».

Kommentar: Dette er en presisering av det som stort sett har vært praksis, men som av ukjent grunn har falt ut av lovene.

Forslag 4 – til paragraf 5:

Denne paragrafen lyder: «Etter innstilling fra styret kan en generalforsamling med 2/3 flertall utnevne æresmedlemmer. 
Styret kan for kortere eller lengre tid utnevne innbudte medlemmer. Styret angir i utnevnelsesbrev varigheten av innbudt 
medlemskap, som kan være inntil 5 år.»

Dette foreslås endret til: «Etter innstilling fra styret kan en Generalforsamling med 2/3 flertall utnevne æresmedlemmer.»

Kommentar: Styrets forslag innebærer altså at kategorien Innbudt medlem går ut.  Dette fordi den har vært lite brukt, og 
medfører et administrativt problem.

Forslag 5 – til paragraf 3:

Denne lyder i dag: «Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i 
kjøretøyer som er nevnt i paragraf 2. Styret kan ekskludere et medlem hvis medlemskap ikke er ønsket. Det ekskluderte 
medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av generalforsamlingen.»

Styret foreslår å føye til: «Ungdom kan inntil 25 års alder opptas som Ungdomsmedlem, og betaler 50% av ordinær 
medlemskontingent».

Kommentar: Det har over tid vært praktisert å tilby flere medlemskategorier som ikke har vært hjemlet i lovene, slik som 
Ungdomsmedlem og Husstandsmedlem.  Styrets forslag til endringene av paragraf 3 og 5 innebærer en presisering og fo-
renkling av hvilke medlemskategorier klubben skal ha.  I tillegg til at Innbudt medlem går ut, vil da også Husstandsmedlem 
gå ut.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen stemmer ja til lovendringene
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9. Tyrigrava, oppfølging av vedtak GF 2020

9.1. Styrets redegjørelse

Styret i NVK har fulgt opp forrige generalforsamlings vedtak om å «sørge for å finne en løsning for deling/fisjon av 
Tyrigrava AS».  I januar 2021 avviste generalforsamlingen i Tyrigrava AS muligheten for slik deling/fisjon/seksjonering, 
mot NVKs stemme. Se vedlegg 9.2. Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling Tyrigrava. 

Vedtaket fra 2020 er derfor ikke gjennomførbart.

NVKs styre har i tiden etter denne avgjørelsen basert seg på generalforsamlingens vedtak fra 2016 om at NVK i sammen 
med KNA kjøpte Tyrigrava for der å etablere et motorhistorisk miljø og skaffe møtelokaler til begge organisasjoner. 
Se vedlegg 9.3 Intensjonsavtale NVK – KNA

Tyrigrava AS har pr dags dato ferdigstilt utvendig oppussing, og overtok bygget fra de tidligere leietakerne 01.03.2021. 
NVK har satt ned en «huskomité» som har kommet med et forslag til hvordan NVK kan disponere underetasjen, 
se egen artikkel i VP. Styret presiserer at det er disse lokalene NVK hele tiden har ønsket seg fra 2016 til i dag.

Forslaget til disponering er fremlagt for Tyrigrava AS, og det utarbeides en leieavtale der NVK overtar lokalene med 
alle overflater behandlet og all infrastruktur som strøm, vann og varme på plass.

Styret mener at denne avtalen vil oppfylle NVKs intensjoner og ønsker fra 2016 og generalforsamlingens vedtak den 
gang, og har derav anledning til å inngå en slik leieavtale når den er ferdig forhandlet. 

Se vedlegg:
Vedlegg 9.2 Utsnitt av Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling Tyrigrava AS 
Vedlegg 9.3 Intensjonsavtale KNA – NVK av 21.11.2016
Disse finner du på side XX
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10. Forslag om å selge NVKs eierandel i Tyrigrava AS

10.1. Forslag til Norsk Veteranvognklubb sin generalforsamling 2021

Undertegnede foreslår at Norsk Veteranvogn Klubb selger 100 % av sin andel i Tyrigrava AS.

Bakgrunnen for forslaget er at intensjonen ved kjøpet og bruken av Tyrigrava ikke er blitt slik det var tenkt og 
vedtatt på NVKs ekstraordinære Generalforsamling i 2016. Intensjonen var at Tyrigrava skulle kunne brukes 
av et samlet motormiljø i Oslo-området. Dette skulle muliggjøres ved at andre etasje i hovedbygget skulle være 
utleielokale, mens NVK fikk et lite møtelokale i første etasje og KNA skulle ha sine kontorer i tredje.
 
Nå er det blitt slik at KNA tar hele andre etasje, mens utleielokalene blir i tredje og første. Dette gir rom som 
er for små til utleie for store møter, slik som foredragskvelder og generalforsamlinger. Slik planen er i dag, 
fremstår Tyrigrava betydelig mindre egnet for NVKs møter enn lokalene på Frysja.

Oppussingen på Tyrigrava har begynt, en oppussing NVK rett og slett ikke har økonomiske muskler til å delta i. 
Konsekvensen av dette er at NVKs eierandel i Tyrigrava AS er blitt betydelig redusert fra de opprinnelige 34%, 
uten at styret i NVK først hadde fått godkjenning til denne reduksjonen av eierandelen av en Generalforsamling.

Tyrigrava AS har så langt investert ca. 5 millioner kroner i oppussing av det utvendige. Nå kommer innvendig 
oppussing til en ukjent millionsum uten at NVKs Generalforsamling har fått ha et ord med i laget. Dette vil 
bety en ytterligere reduksjon av eierandelen til godt under 10%, hvilket kan åpne for tvangsinnløsning av 
NVKs aksjer (jf. Aksjeloven § 4-26).

Ved den utsatte Generalforsamlingen 16. juni og 22. september 2020 ble det vedtatt at styret skulle jobbe for å 
dele eiendommen slik at 34% tilfalt NVK, herunder ”eneboligen”. Problemene med denne løsningen er mange. 
NVK eier ikke en andel av eiendommen Tyrigrava. NVK eier en andel av aksjene i Tyrigrava AS, og den 
andelen er ikke lenger på 34%, men nå på 14%. I tillegg har vi utestående et lån til Tyrigrava AS. Dette betyr 
at ved en deling av eiendommen sitter vi igjen med betydelig mindre enn det som ble vedtatt 16. juni.
 
Videre er eneboligen slik den står, i meget dårlig stand med betydelig behov for oppgradering. Dette er penger 
klubben ikke har i overskuelig fremtid. Bygningen er også uegnet som klubblokale slik den står i dag. Bygningen 
har et bruttoareal på 70m² fordelt på 5 rom. Lokalet NVK i dag har på Frysja er 108m² med hovedrommet på 
99m².
 
Det ble anført under Generalforsamlingen 16. juni 2020 at eneboligen kunne påbygges. Dette er omtrent som å se 
inn i en spåkule og forskuttere resultatet av en prosess som er lang, kostbar og trolig ender i et avslag, ettersom 
Tyrigrava ligger i et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder, jf. plan- og bygningslovens § 11-7 punkt 
5), der man bare unntaksvis vil få bygge ut annet enn installasjoner og bygg med tilknytning til primærnæringer.
 
Eneboligen ligger med avrenning rett ned i drikkevannet Gjersjøen. I disse pandemitider er det sannsynlig at 
beskyttelse av samfunnskritiske områder som drikkevann kommer høyere opp på myndighetenes 
prioriteringsliste. Å satse mesteparten av klubbens midler på et prosjekt som trolig ikke er gjennomførbart, 
for deretter å sitte igjen med et usalgbart, og for klubbens del, ubrukbart bygg, er en for høy risiko å ta.
 
En eierandel på under 10% av Tyrigrava AS er ikke det NVK gikk inn for i 2016. En løsning der vi sitter med 
en bygningsmasse som trenger betydelige innvesteringer over mange år og som trolig aldri vil kunne bli et 
ordentlig møtelokale for klubbens medlemmer, er en dårlig løsning som aldri ville blitt akseptert av den 
ekstraordinære generalforsmalingen i 2016.
 
I motsetning til hva enkelte har hørt rykter om, så er klubbens leiekontrakt på Frysja ikke på oppsigelse og 
er å regne som trygg etter rundt 40 år som leietager. I tillegg er parkering foran lokalet for veteranbiler igjen 
tillatt, så Frysja funger på samme måte som det har gjort siden det ble møtelokale.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen pålegger styret å selge 100 % av Norsk Veteranvogn Klubbs andel i Tyrigrava AS.

Finn Kristiansen   Knut Underthun Marstein  Nils Marstein
Sign     Sign     Sign
Asker, 31.12.20   Oslo, 31.12.20    Oslo, 31.12.20
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10.2. Styrets innstilling

NVKs reduksjon av eierandel fra 34% til 14% ble vedtatt som egen sak på generalforsamlingen 2020. KNA har holdt 
åpent for at NVK kan øke sin andel også etter generalforsamlingen 2020. Vi kan fortsatt øke vår andel hvis vi ønsker. Ola 
Kleiven som formann hadde stor tro på at NVK skulle lykkes med dette, det ble satt i gang bl. a. lotteri og salg av biler til 
inntekt for Tyrigrava-overtakelsen.

At NVK nå kun eier 14% mener vi har liten betydning i praksis. Vår aksjepost har jo den samme kroneverdi, så vi har ikke 
«tapt» noe som mange tror.  Lånet vårt til Tyrigrava AS er heller ikke berørt. Og det står mye bedre i Tyrigrava AS enn i 
banken uten å få renter.

NVKs styre er enig med forslagsstillerne i at NVK må inneha en aksjepost på minst 10% slik at NVK ikke kan tvangs-
innløses. Se sak 11.

Styrets syn på forslaget for øvrig er at det ikke er gjennomførbart, av flere grunner:

Den eneste kjøper er KNA i hht. vedtektene for TG AS. KNA må dermed akseptere å kjøpe oss ut. Aksjekapitalens 
pålydende er kr. 1,19 mill.

I tillegg er det tvilsomt om KNA vil innfri det ansvarlige lånet fra NVK til TG AS på kr. 1,19 mill. Avtalen er at vårt lån 
ikke kan innfris før selskapet går med overskudd.

Styret er av den oppfatning at å «trekke oss tilbake» til Frysja er en strategi som vil føre til problemer. Potensialet for å 
få til rekruttering og samarbeid med andre klubber for å sikre klubbens fremtid anser styret som mye dårligere på Frysja.

I tillegg må vi se for oss at vi kanskje ikke vil være ønsket på Frysja i så mange år fremover. Byens vekst og presset på at-
traktive friområder gjør at det er sannsynlig at Oslo kommune vil se for seg bedre anvendelser av lokalene på Frysja, enn 
som et lite brukt møtested for bilentusiaster.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stemmer mot forslaget

Siste Generalforsamling på NTM.
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11. Aksjeutvidelse i Tyrigrava AS

11.1. Forslag fra NVKs styre

Da NVK inngikk avtalen om kjøp av Tyrigrava var eierforholdet at NVK skulle ha 1/3 av aksjene, KNA 2/3.  
Det ble også utarbeidet en intensjonsavtale der styreandelen skulle være tilsvarende.  Det foreligger ingen nyere 
intensjonsavtale. Se vedlegg 9.3. Dette betyr KNA er majoritetseier og kan beslutte med flertall i alle saker, bortsett 
fra i vedtektsendringer. Ved vedtektsendringer som krever 2/3 flertall ville NVK ha mulighet til å blokkere.

Dette har NVK vært klar over helt fra stiftelsesmøte den 13.03.2017. Vår eierandel måtte vært 50% om vi skulle 
hatt avgjørende innflytelse i Tyrigrava AS’ beslutninger. Det er det ingen økonomisk mulighet for. 
På den andre siden, vår bestemmelsesrett endres ikke om vi eier 10% eller 34%, men går vi under 10% kan 
NVK tvangsinnløses.  En slik posisjon ønsker ikke NVK å komme i.

På generalforsamlingen for Tyrigrava AS den 11.02.2021 ble det vedtatt å øke aksjekapitalen med kr. 5 mill.,
 til kr. 13,5 mill.  De nye aksjene tegnes av KNA. Dette vil i utgangspunktet medføre at NVKs eierandel reduseres 
til 8,8%.  NVK har opsjon frem til 1.juni 2021 med å overta en andel av de nye aksjene for å opprettholde en høyere ei-
erandel.  Styrets oppfatning er at vi bør, så langt vi har mulighet, søke å beholde minst 10% eierandel.  

Styrets forslag er derfor at NVK kjøper aksjer for kr.160.000 av KNA, slik at vår aksjepost blir på kr. 1,35 mill.

Styret foreslår å ta dette fra gavekontoen som er opprettet for å samle opp gaver og tilskudd i forbindelse med 
flyttingen til Tyrigrava.  

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen slik at NVK opprettholder minimum 10% aksjeandel. 

Det nye Tyrigrava
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12. Seksjonering av Tyrigrava-eiendommen, innkommet forslag

12.1. Forslag fra Bjørn G. Johannesen 
 

1
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2
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12.2. Arealoppstilling

Se vedlegg

12.3. Se VP-6, 2019 side 39

12.4. Se VP-6, 2019 side 41

12.5. Se Illustrasjon Tyrigrava

Illustrasjon: Tore Koxvold

12.6. Styrets innstilling

Da Bjørn G. Johannesen på vegne av NVK inngikk avtale om kjøp av Tyrigrava ble det laget en intensjonsavtale, se vedlegg 
9.3.  Det ble siden laget vedtekter uten at en ny intensjonsavtale ble laget. Etter det har Tyrigravaeiendomen utviklet seg 
under to formenn, før dagens formann som ble valgt på generalforsamlingen 2020.

I intensjonsavtalen står det klart at utgifter til oppussing osv. skal fordeles mellom partene etter eierbrøken. Det står også 
klart at eiendommen skal drives etter kommersielle prinsipper. Prosessen med Tyrigrava har kanskje ikke blitt slik vi for-
ventet, men grunnprinsippene i intensjonsavtalen har vært videreført. Styret ser ingen grunn til i dag å stille spørsmål ved 
tidligere styrers intensjoner.

Styrets oppfatning er at dette forslaget bare er en utvikling av forslaget som ble vedtatt på GF i 2020, og med detaljer for 
hvordan eneboligen tenkes utbedret og evt. påbygd. Styret anser at dette forslaget ikke er gjennomførbart som følge av 
konklusjonen under Sak 9.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
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13. Økonomisk støttegruppe, innkommet forslag

13.1. Forslag til generalforsamling NVK 2021 – ad Tyrigrava.

Bakgrunn for forslaget;
Kjøpet av Tyrigrava i 2017 reddet et ikonisk bygg med mye motorhistorie for ettertiden, men primært var tanken å 
dekke et kommende behov for et eget, egnet NVK-lokale i Oslo-området.

Fordi NVK ikke evnet å foreta dette kjøpet alene, var klubben følgelig i behov av en ressurssterk medeier – hvor valget 
falt på KNA. Av flere årsaker ble en eierstruktur på 66% til KNA og 34% til NVK valgt, da dette ville innebære at 
NVKs interesser og intensjoner ved kjøp og fremtidig drift ble ivaretatt, jfr. aksjelovens bestemmelser.

Allerede ved kjøpet sto det klart at bygningsmassen hadde behov for påkost. Påkost må følge fordelingsnøkkelen for 
eierskapet dersom brøken skal bli stående, og med under 34% eierandel har ikke NVK lenger det negative flertall 
som er en forutsetning for å kunne påvirke beslutninger som fattes i Tyrigrava AS. NVKs intensjon var å istandsette 
bygget til «Frysja-standard» og i tråd med de midler man hadde til rådighet innenfor sitt 34% eierskap, det vil si på 
lavbudsjett og ved et betydelig innslag av dugnadsinnsats, med et flerårig perspektiv for når siste eksisterende leie-
takere hadde flyttet ut og bygget var fristilt for omfattende istandsettelse.

KNA ga en tid etter kjøpet uttrykk for at de ønsket å komme i gang med utvendig oppussing tidligere enn forutsatt. 
KNA lovet til gjengjeld på NVKs ekstraordinære generalforsamling 2019 at NVK ikke skulle belastes økonomisk for 
fasadearbeidene.

Med Covid 19-nedstengningen tidlig i 2020 måtte NVKs generalforsamling utsettes på ubestemt tid, og da dette 
ble fastslått igangsatte KNA likevel fasadearbeidene. KNA holdt for så vidt ord om at de ikke avkrevde noe direkte 
finansielt tilskudd fra NVK i den forbindelse, men til gjengjeld valgte det daværende NVK-styret å gå med på et 
 aksjenedsalg i Tyrigrava AS. Dette skjedde uten medlemmenes viten og før noen generalforsamling 2020 hadde funnet 
sted, og et slikt nedsalg lå således utenfor det daværende NVK-styrets mandat. Det har heller ikke blitt framlagt noen 
protokoll fra disse «forhandlingene», så vidt jeg kjenner til.
 
Da NVKs generalforsamling 2020 omsider ble arrangert utpå høsten, kom første forslag på lista fra styret selv, og in-
nebar godkjenning av et nedsalg til 14% eierskap – noe om tyder på at dette var prosenten avtroppende styre  allerede 
hadde «kommet til enighet» med KNA om. Forslaget ble etter intens diskusjon vedtatt med 27 mot 25 stemmer (8 
stemte blankt). Etter mitt syn er vedtaket både ugyldig og ulovlig, da hele den forutgående prosessen med skjulte 
forhandlinger var et brudd med vilkårene som lå til grunn for eierfellesskapet på Tyrigrava. Da kastet det forrige 
NVK-styret 20 av klubbens 34% aksjepost rett i KNAs gap uten å få noe annet igjen enn at NVK-medlemmer fortsatt 
er velkomne der ute, på linje med stedets faste travere som i flere tiår har benyttet området gratis.
 
OG: Senere på det samme møtet fikk et forslag fra Bjørn G. Johannesen om at eierbrøken 34/66 på selve tomta 
 beholdes, men at selve bygningsmassene seksjoneres slik at KNA beholder hovedbygget mens NVK overtar og ut-
vikler eneboligen til et egnet klubblokale, 40 stemmer og dermed 2/3 flertall. Dette var et legalt fattet vedtak som 
også er egnet som et forhandlingsutgangspunkt i Tyrigrava AS, da det er bedre tilpasset forskjellene i KNAs og NVKs 
 kapitalstyrke, og begge klubber vil tjene på en slik løsning.

Det har altså hele tiden vært snakk om en seksjonering av bygningsmassen i Johannesens forslag, ikke en fisjonering av 
hele eiendommen slik det sittende NVK-styret har prøvd å få det til å se ut som. En fisjonering er både uhensiktsmessig 
og nærmest ugjørlig, så det kan vi bare legge vekk. En seksjonering er derimot en farbar vei ut av NVKs økonomiske 
uføre, som kontinuerlig vil vokse proporsjonalt med KNAs investeringer i hovedbygget så lenge seksjonering ikke 
foretas.
 
En seksjonering tar utgangspunkt i en bygningsmasses totalareal. På Tyrigravas eiendom vil dette utgjøre ca. 990 
kvm. Av dette utgjør eneboligen inkludert garasje 254 kvm. Dersom eierbrøken tas ut ifra bygningsmassen vil NVK 
stå igjen med ca. 26 %, noe klubben bør kunne leve med. Ca. 26% eierandel er bedre enn 14.
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Ved utgangen av 2020 er NVK i en faktisk situasjon hvor heller ikke det sist valgte og sittende styret retter seg etter 
de opprinnelige intensjonene, og langt på vei velger å overse essensen i de vedtakene som ble truffet under General-
forsamlingen i 2020. Nåværende styre har holdt på det foregående styrets linje hvor et nedsalg til KNA synes å være 
standarden i tankegang og løsning, med den konsekvens at NVKs interesser ikke lenger vil kunne ivaretas på Tyrigrava 
så lenge denne utviklingen fortsetter.

Tyrigravas siste leietaker flytter ut ultimo februar 2021, tidligere enn først antatt, og KNA har signalisert at de 
 igangsetter innvendig rehabilitering av hovedbygget i mars. Dette vil forsterke NVKs nedadgående spiral med aksje-
utviklingen dersom dagens modell opprettholdes. Konsekvensene kan da fort bli en ny emisjon der NVKs eierprosent 
svekkes til langt ned på 1-sifret gjennom ytterligere nedsalg. I praksis vil det si at NVKs andel gradvis tilintetgjøres.
 
Det er på tide at NVK tar et oppgjør med hva man faktisk vil på Tyrigrava. Hvorvidt Styret i NVK, jfr General-
forsamlingen 2020 og intensjonsavtalen ved kjøp, faktisk har mandat til et nedsalg er en side av saken. Men uan-
sett kompetanse eller ikke vil Tyrigrava bli en fiasko og økonomisk «hengemyr» for NVK, dersom eierskapet ikke 
 materialiseres i noe håndfast hvor NVK har kostnadskontroll og råderett. Det mest opplagte mål blir da eneboligen, 
som styret ble pålagt å arbeide for å sikre oss allerede ved Generalforsamlingen 2020.
 
Også rent juridisk vil et nedsalg skape vanskeligheter ved en fremtidig mulig oppløsning av sameiet når NVKs eier-
andel er pulverisert ved at man ikke har evnet å delfinansiere løpende vedlikehold underveis. Finansieringskost-
nader løper, inflasjonen vil man trolig ikke kunne ta del i, og investeringsaspektet ved kjøpet vil i praksis være rotet 
 fullstendig bort.
 
Allerede 9. oktober 2020 fremsatte undertegnede et tilbud overfor NVKs styre om et privat tilskudd på NOK 60.000,- 
til å igangsette rehabilitering av eneboligen bak Tyrigrava, forutsatt at bygningsmassene seksjoneres og at NVK alene 
får råderett over eneboligen. Tilbudet var ment som et «startskudd» til NVKs medlemmer og støttespillere, og jeg 
oppfordret samtidig til at initiativet ble kunngjort i VP og på NVKs nettsider. Tilbudet var ment å påkalle ytterligere 
bistand ved å stimulere til giverglede og økonomisk dugnadsånd. Dette initiativet og tilbudet synes likevel ikke å være 
formidlet tilstrekkelig videre til NVKs medlemmer.
 
Å satse på en definert og kontraktfestet «egen» bygningsmasse med full selvråderett er etter undertegnedes oppfatning 
den eneste måte å sikre det som er igjen av NVKs opprinnelige investering, og den eneste farbare vei NVK kan videre-
utvikle den investeringen til trygge og varige verdier for seg selv både mht. bruksverdi og salgsverdi.
 
Forslag; 
NVK distribuerer snarest informasjon gjennom VP og sine nettsider om at det er tatt initiativ til en økonomisk støtte-
gruppe for rehabilitering og utvikling av enebolig og garasje på Tyrigrava, forutsatt at den blir kontraktfestet som 
NVKs eksklusive eiendom så vel økonomisk som juridisk. Fra informerte medlemmer har allerede NOK 60.000,- blitt 
lovet, og det åpnes for at alle som ønsker det kan bidra individuelt til dette formålet. En konto opprettes dedikert til 
nevnte formål og sperres fram til seksjoneringen er kontraktfestet bindende, slik at arbeidene kan starte.
    
Tor Ivar Volla
Oslo 31.12.2020

13.2. Styrets innstilling

Styret viser til at forslaget er basert på det samme forslaget om oppdeling eller seksjonering av eiendommen som allerede er 
behandlet, og som styret har påvist ikke er gjennomførbart, se sak 9. Styret anser derfor at tiltaket ikke kan gjennomføres 
som foreslått.

Styret ønsker slike initiativ velkomne og vil gjerne støtte og promotere slike initiativ, så lenge de ligger innenfor det som er 
realistisk å gjennomføre.

Forslag til vedtak:  Generalforsamlingen stemmer nei til forslaget
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14. Fastsettelse av medlemskontingent

14.1 Styret foreslår samme kontingent i 1922 som 1921.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen stemmer for forslaget

15. Valg av formann og styret

15.1 Ledes av valgkomiteens formann Morten Patricksson.

16. Valg av revisor og valgkomité

16.1 Ledes av valgkomiteens formann Morten Patricksson.

Eneboligen bak hovedbygget
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Vedlegg 9.2 Utdrag fra protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Tyrigrava AS
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KNA Varna-banen. NVKs Varna løp.
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Vedlegg 9.3 Intensjonsavtale
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Vedlegg 9.4 Arealoppstilling


