
. Cort Adeler Selskabet
              Stiftet 25.10.2012

 Årsberetning for 2021

Selskabet har 52 medlemmer, og det har vært følgende aktiviteter:

Årsmøtet den 5. Mars 2020 ga følgende resultat:

President: Rune Engen-Glug
Visepresident: Solange Denais
Sekretær: Styret beslutter
Kasserer: Frank Johannessen 
Styremedlem: Fokke F. van der Meer
Styremedlem: Finn Coch
Seremonimester: Arne Rønningen (fritatt i 2021)
Ansvarlig for hjemmesiden: Fokke F. van der Meer 
Revisor: Johnny Sørensen
Valgkomite: Jan Brønsten, og Nils Alf Jacobsen ble valgt for 2 år. Senere ble Alf Førli valgt av styret til 
valgkomiteen i henhold til fullmakt fra årsmøtet. 

I styremøte den 25. Juni 2021 ble det vedtatt, etter at alle tillitvalgte var forespurt og takket ja, at alle de 
valgte i CAS sitter i sine verv frem til Årsmøtet for 2021 som gjennomføres i 2022. Dette med bakgrunn i 
corona situasjonen.

Det er avholdt 2 fysiske styremøter i 2021 og to e-mail styremøter. De fysiske møtene har vært i Brevik 
rådhus i Cort Adeler rommet. Corona situasjonen har lagt sterke begrensninger på aktiviteten også i 2020.

Arne Rønningen ble dessverre syk i 2021 og ba seg fritatt for sitt verv. Styret aksepterte dette.

Tradisjonell nedleggelse av blomster på bysten den 16. Desember ved presidenten. 

Brevik Historielag, Brevik Musikkorps og CA har etablert et formelt samarbeid knyttet til jubileet i 2022. 
Presidenten representerer CAS og høsten 2021 startet det et aktiv arbeid med planlegging av jubileumsåret. 
Medlemmene kan følge dette på CASs hjemmeside.

Styret har sammen med Brevik Historielag bestilt belysning av støtten som står på Grubbehaugen. Som 
kjent har også CAS gjennom flere år arbeidet med dette, bla er kr 5.000.- av CAS sine midler øremerket til 
dette. Porsgrunn kommune har bekreftet at de vil legge frem strøm, og dekke kostnadene med strø til lys på 
bysten. 

Med erfaringen fra corona situasjonen i 2021 anbefaler styret at Årsmøtet for 2022 ikke avholdes før i Mai 
måned.

Brevik den 4. Januar 2022

For Styret
Rune Engen-Glug


