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Med formandens øjne

Erik Bodal

Siden sidste bladudgivelse har kalenderen skiftet til 2016. Vi
kom godt ind i det nye år. Generalforsamlingen er overstået
uden de store sværdslag. Henning Ibsen Hansen blev nyvalgt
suppleant, velkommen Henning. Jeg håber du vil falde godt til
i bestyrelsesarbejdet. Når vi sådan tager hul på et nyt år, så er
det tiden at gøre status for året der gik. Vi blev husejere med de
udfordringer/pligter der følger med. Opgaverne som har trængt
sig på, er blevet løst på bedste vis, og i en stille stund kan man
godt glæde sig over, hvor meget der kan udrettes, når der trækkes i same retning. Det er glædeligt at se den opbakning, der har
været fra alle jer medlemmer både fysisk og mentalt.

Økonomisk er vi gået fra at have en stor huslejeudgift i vore
tidligere lokaler til, at vi nu har en betalt ejendom, hvor vi kun er belastet af de faste omkostninger. Det betyder, at vore omkostninger ca. er halveret, hvilket vi på længere sigt kan
glæde os over. Vi skal nødvendigvis have et beløb stående, således vi kan klare de pligter,
som følger med til at være ejendomsbesidder. Vi har også fået en forpligtelse over for vor
lejer på første sal. Det skal vi vænne os til, med de udfordringer der følger med.
Vi er nu så langt, at vi kan melde klar med indretningen, og resultatet kan vi alle glæde
os over, hver gang vi kommer i stuen. De ydre omgivelser er nu i store træk, som vi gerne
vil have dem, men der er nogle småting, som vi skal have på plads, så som muren til vore
naboer, den skal vi også nok få styr på. Vi er i dialog med vore naboer om naboskabet.
En lille bøn til jer alle sammen og specielt alle jer som ikke kommer så tit. Venligst respektere reglerne for parkering omkring vort hus. Parkeringspladserne mod vor naboejendom
må vi ikke benytte, hvis vi vil bevare et godt forhold til vore naboer.
En anden stor bøn er at opfordre jeg alle sammen at sørge for, at få betalt Jeres kontingent.
Listen med restanter bliver desværre længere og længere for hvert år. Det kræver, at vor
kasserer skal bruge porto på at rykke for betaling, det belaster regnskabet unødvendigt.
Sidste år var et hårdt år. Vi mistede 10 gode kammerater, heraf vort trofaste medlem gennem 67 år, Poul Boisen Madsen.
Medlemstilgangen har været stabil, men der skal også noget til at erstatte så stort et frafald.
Vi har fremover en stor opgave med at tiltrække nye og specielt unge medlemmer. Husk
at tage godt imod nye medlemmer, således de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet.
Jeg vil slutte af med at opfordre jer alle til at tænke på, hvor meget glæde et medlemsskab
af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab, i kan blive en del af.
Med venlig hilsen
Erik Bodal
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Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

•
•
•
•
•
•

Dørtelefon
Adgangskontrol
Videoovervågning
Låsesystemer
Tyverisikring
Dørautomatik

Vigtig meddelelse
fra kassereren
Kassereren har en meget
lang liste med medlemmer
der endnu ikke har betalt
årets kontingent.
Er DU en af dem ??

Karl-Johann Nadolny
Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk
En del af Odense Låseservice

Så vil det nok være en god
ide at få indbetalt de 350
kr. snarest.
Til foreningens konto
Reg. nr. 3224 Konto nr.
3224636393.

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Lørdag den 2. januar. Starten på det nye år blev markeret med nytårsmønstring i marinestuen.
Formanden talte og mindedes de medlemmer der var gået
fra borde i året 2015. Formanden nævnte at året 2015
havde været et godt år for foreningen, da det var året hvor
vi blev ejer af eget hus, og kunne holde indvielse af Færgevej 5, den 25. september.
Endvidere takkede formanden alle de der i årets løb havde
gjort et stort arbejde for foreningen, og ikke mindst dem
der stod klar til at hjælpe med at indrette vort nye hus.
Gunnar Marcussen
Afslutningsvis blev Gunnar Marcussen udnævnt til årets
mariner. Gunnar har i mange år været en af foreningens flaggaster, og troligt mødt op hver
gang der var brug for flaget, og på værdig vis repræsenteret marineforeningen. Nytårsmønstringen sluttede med kanonsalut og efterfølgende en Riga balsam til de mange fremmødte.
Mandag den 25. januar. Skibsreder Niels Højlund har købt den tidligere statsisbryder
”Thorbjørn” tilbage til Svendborg, hvor den i 1980 blev bygget på Svendborg Værft. I den
anledning var marineforeningens medlemmer inviteret til rundvisning ombord.
Torsdag den 28. januar. Foredragsaften, hvor tidl. bibliotekchef Carsten Winther fortalte
om Danmark-ekspeditionen 1906 – 08 til Nordøstgrønland.
Torsdag den 4. februar. Pudseaften. Der deltog 16 mand, som efterfølgende blev bespist
med biksemad og spjlæg.
Lørdag den 13. februar. Generalforsamling, se omtale andet sted.
Torsdag den 25. februar. Foredrag: ØK´s skibsfart i 100 år. Mangeårig medarbejder i
Det Østasiatiske Kompagnis skibsafdeling Søren Østergaard fortalte i tekst og billeder om
ØK´s skibsfart fra starten i 1897 til det endelige exit fra skibsfart i 1999.
Over 100 interesserede tilhørere fulgte foredraget.
Søndag den 28. februar. Distriktsmøde i Svendborg med deltagelse af 36 medlemmer fra
de Distrikt 7, som dækker Fyn, Ærø og Langeland.
Torsdag den 10. marts. Foreningsmiddag for medlemmer med ledsager. Marinestuen var
fyldt til sidste plads af medlemmer og ledsagere, som nød kabyssens lækre menu.
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Kommende aktiviteter
Når man har tilmeldt sig, og ikke afmeldt til tiden, skal man betale.
Torsdag den 31. marts. Kl. 19.00. Maritimt foredrag.
”Fra Hansekogge til Containerskibe” John Gitz Holler fortæller om Østersøens
maritime historie.
Torsdag den 14. april. Kl. 18.00 Kammeratskabsaften kun for medlemmer.
Deltagerpris 125 kr. Påklædning fri. Tilmelding og betaling senest 2. april. Til
melding og betaling kan foregå i Marinestuen ved det runde bord, eller på net
tet. Til reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393.
Lørdag den 23. april. Sendemandsmøde i Korsør.
Torsdag den 28. april. Det sidste af vinterens foredrag er et besøg på det gamle
værft på Ærø. Mødested: Maritimt Center kl. 16.15. Deltagerpris kr. 160. incl.
Færgebillet og et let måltid. Tilmelding til Maritimt Center, Tlf. 62 23 69 55.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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Onsdag den 4. maj. Kl. 19.30. Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai kirke. Efterføl
gende sammenkomst i Marinestuen.
Torsdag den 5. maj. Kr. Himmelfarts dag. Kl. 13.00. Mindehøjtidelighed i Sct.
Jørgens Park. Årets taler er Direktør Jesper Bernhardt. SIMAC. Bemærk æn
dret tidspunkt. Kl. 15.00 Starter den årlige march fra torvet til krigergravene på
Assistens kirkegård.
Torsdag den 9. juni. Pudseaften. Kl. 18.00
Torsdag den 23. juni. Sct. Hans sommerfest i Marinestuen. Kl. 18.00. Deltager
pris 150 kr. Læs menuen under ”kabyssen meddeler”. Påklædning fri. Der bliver
bål og kanonsalut og ”Dittes venner” har lovet at sørge for musikken. Tilmel
ding og betaling senest lørdag den 11. juni i Marinestuen ved det runde bord,
eller på nettet: reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393.
Søndag den 3. juli kl. 08.00 Årets sejltur til Faaborg. Med skibene ”Caroline S ”
og ”Viking”. Kun for medlemmer, Påklædning fri. Der er afgang fra Svendborg
kl. 08.00 og forventet ankomst Faaborg ca. 11.30 Undervejs serveres morgen
mad med tilbehør. Prisen for sejltur, morgenmad og skafning i Faaborg Mari
neforening er i alt 225 kr. Betaling kan foretages lørdage i Marinestuen ved det
runde bord, eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto: reg. nr, 3224
konto nr. 3224636393.
Tilmeldingslisten opsættes lørdag den 28. maj.
Da der kun er plads til et meget begrænset antal deltagere, kan tilmelding kun
ske på opslagstavlen i Marinestuen, eller til Bjarne Jensen.
Søndag den 28. august. Afholdes det årlige jubilarstævne på Holmen, for dem
der har jubilæum for indkaldelsen til Søværnet. I år er der 31 medlemmer i
Svendborg som har jubilæum. Der vil blive sendt brev ud til hver enkelt og der
kan muligvis arrangeres fælles transport. Mere herom senere.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tag med til dette festlige arrangement.

TeamVikarkokken

Hold aldrig fest uden et godt ma’ tilbud
fra byens næsthurtigste kok.

Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere
til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot 23601358 / 20835426 vikarkokken@mail.dk
www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse.


Gratis kok i 3 timer til din næste fes
t

Hilsen Walther-Team Vikarkokken
7

Generalforsamling

Svendborg Marineforening afholdt
sin 102. generalforsamling,
Lørdag den 13. februar 2016 kl. 16.00 i Marinestuen, Færgevej 5. Svendborg.
I forbindelse med generalforsamlingen, blev foreningens ”nye medlem” denne
flotte mariner afsløret. Skulpturen er fremstillet af kunstneren Søren Brynjolf,
som med motorsav har forvandlet det store kastanjetræ til denne flotte figur.
Skulpturen blev afsløret af foreningens to æresmedlemmer, Kurt Kaysen og
Bent Sivertsen.
Herefter startede generalforsamlingen under ledelse af dirigent Torben Tranberg.
Formanden bød velkommen til de 87 fremmødte. Mindedes de medlemmer der
var døde siden sidste generalforsamling. Uddelte 50 års tegn til
Niels Højlund, der har været medlem af marineforeningen i 50 år,
og medlemstegn til nyt medlem Erik Sten Larsen. Såvel beretning
som regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
Et forslag fra Kurt Kølle om at sørge for at sejlende medlemmer
kan tilmelde sig til de forskellige arrangementer på foreningens
hjemmeside, og ligeledes betale, uden at skulle møde op i
marinestuen. Da der allerede er sket ændringer på hjemmesiden,
så dette er muligt, blev forslaget taget til efterretning. Formanden
og de øvrige der var på valg, blev alle genvalgt.
Eneste nyvalg var Henning
Ibsen der blev valgt som
ny suppleant.
Efter general
forsamlingen
var der spisning
af kogt torsk
med tilbehør,
som vanligt
frembragt af
vore dygtige
gaster i
kabyssen.
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Runde fødselsdage
i april Kvartal:
3. april
8. april
8. april
14. april
18. april
19. april
5. maj
7. maj
12. maj
18. maj
24. maj
29. maj
10. juni
20. juni
23. juni

Børge Pedersen
Per T. Abildskov
Willi Horstmann
Emanuel Nielsen
Leif K. L. Olsen
Svend K. Hansen
Harry Lunde Pedersen
Marianne Dalsgaard
Henning Larsen
Egon Juul Lenskjold
Annelie J. Joensen
Pauli Nielsen
Søren Filip Hoppe
Poul K. Laursen
Hans H. Villadsen

60 år.
80 år.
65 år.
85 år.
85 år.
65 år.
75 år.
30 år.
80 år.
75 år
70 år.
80 år.
65 år.
70 år.
70 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

Velkommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Poul Johnnie Nielsen.
Jørn Gustafson.
Jørn Poulsen
Erik Sten Larsen.
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Marineforeningens

Skibsmodeller

Det er tidligere beskrevet, hvordan vi er kommet i besiddelse af modellerne
skoleskibet ”København”, tankskibet ”Regina Mærsk” og fragt/passagerskibet
”Falstria”.
Afdøde medlem, Børge (Sørup)
Madsen var en dygtig modelbygger
(og generelt en dygtig håndværker,
som bl.a. havde en stor andel i om
bygning og indretning af den første
marinestue i Klostret).
Allerede i 1994 havde han bygget
en 60 cm lang model af skoleskibet
”København ” med sejlføring, som
blev udstillet i det af marineforeningen benyttede lokale i Færgegården.
Den står i dag i forstuen (med det runde bord).
Men desuden arbejdede Børge i mange
år på en stor flot model af fregatten
”Jylland”.
Den blev overdraget Marineforeningen
ved et arrangement med kanonsalut og
dåb i linieakvavit den 8. maj 2010 og op
stillet i den nye marinestue i Pakhuset.
Marineforeningen har en meget fin model af rederiet J. Lauritzens skoleskib
”Lilla Dan”, som i den nye marinestue står oven på våbenskabet. Modellen blev
givet af Bogense Marineforening til 70 års jubilæet i 1984, og stod i ”vores stue”
på Hotel Ærø indtil vi flyttede ud derfra i 1996.
Vi savner historien bag en lille
model i montre af 3-m skon
nert ”Inga” af Rørvig, som
også har fulgt med fra hotel
Ærø, hvor den ses på gamle bil
leder, men vi kender ikke dens
oprindelse.
Den står i dag nede i ’blå stue’.
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Den senest modtagne model er af fragtskibet ”Mammoth Scan” af Århus.
Den blev skænket af boet efter maskinmester Leif Hansen, som havde sejlet
med skibet og senere var en flittig skribent i bladet Søfart. Til skibet knytter
sig den historie, at det kun 3 år gammelt kæntrede i Abu Dhabi havn, og efter
bjærgning og under bugsering til Europa sank under en storm i Middelhavet.
Foreningen har endnu en skibsmodel, som
opbevares ude på Torben Tranbergs kontor
på Ryttervej. Det er en model af 5-mastet
bark ”France II”, som bygget i 1911 var
verdens største oceangående sejlskib. Mo
dellen er udlånt til Marineforeningen af
ejerne på ubestemt tid. Den var for stor til,
at vi kunne finde plads til den i marinestuen
i Maritimt Center. I marinestuen i Klostret
stod den i køkkenet.

Kurt Kaysen.
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Kabyssen meddeler:
Kabyssens muntre gaster holder nu åbent hele året også i juli og august, til glæde for de
fleste Pinsefrokost 14 maj, med tilmelding senest lørdag 7 maj, på opsat liste i Marine
stuen, bli gla’meld dig te’.
Grill ma’ fra lørdag 4 juni, hvis vejeret er godt ellers i Marinestuen, som buffet
Kabyssens muntre gaster ønsker alle en go ‘sommer.
Menu plan for april-maj-juni- 2016:
Lørdag 2/4: Karbonade med svampe sovs-stegte kartofler- pris 25,Lørdag 9/4: 2 stk fiskefilet med remoulade-citron-2 x½ brød-smør 25,Lørdag 16/4: Kabyssens surprice 25,Lørdag 23/3: 3 tarteletter med hønsefyld-frisk persille 25,Lørdag 30/4: Hakkebøf med løg og spejlæg-2 x ½ brød-smør-rødbede 25,Lørdag 7/5: 3 stk frikadeller med kold kartoffelsalat 25,Pinsefrokost lørdag 14 maj:
Marineret sild-karrysalat-fiskefilet med remoulade-kold laks med rejer-asparges-brød.
Jørgen Lunds solæg-kylling-mørbradbøf-agurkesalat-brie- blåskimmel oste-vindruer
lækker kage-brød-smør.
Din pris 80.00 kr. husk tilmelding senest lørdag 7 maj
Lørdag 21/5: 4 stykker stegt flæsk-persillesovs-kartoffel-rødbede-sennep 25,Lørdag 28/5: 2 stk fiskefrikadeller-tomatsovs-stegte kartofler 25,Lørdag 4/6: Grill med maxi pølse-kylling bryst-kartoffelsalat-blandet salat-brød 35,Lørdag 11/6: Grill med maxi pølse-stegte kamben-½ kartoffel med mos-blandet salat 35,Lørdag 18/6: grill med maxi pølse-svinekotelet-bagt kartoffel/smør-mexicansk salat 35,Torsdag 23/6-Sct Hans aften-spise kl 18.00-din pris 150.00 kr.
Menu: Forret kold laks en Belle Vue med ½ æg /caviar-rejer-asparges-salatbund-dild
creme-brød Grill Buffet-Maxi pølse-barbecue stegte kam ben-kylling-græske frikadeller-Græsk salat/feta/oliven Dessert- Jordbær kage med cremefraiche.
Lørdag 25/6: grill med maxi pølse-kalkunbøf-tomatsalat/feta/oliven-dild marineret
kartofler-brød 35,12

Vedligeholds-og rengøringsfolkene:
Mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10.00. Her udføres almindeligt nødvendigt
rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykke, kaffe og socialt samvær. Vi har stort
behov for flere hænder, da der nu er blevet mere at holde rent.
Mød op og giv en håndsrækning til foreningen.

Travaljeroningen:
Travaljelavet arbejder i skrivende stund med forårsklargøring og forventer ved bladets udgivelse at være i gang med roning hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00
På grund af mindre tilgang til SIMAC søsættes kun en båd i år. Men travaljelavet
plejer også fint at kunne nøjes med en båd, hvor vi kan være op til 13 – 14 m/k.

L´hombrespillerne:
Fortsætter i marinestuen hver onsdag eftermiddag fra kl. 15.00 til 17.00 indtil det
bliver sommer.Også her er plads til nye deltagere, så mød op hvis du har lyst.

Rejseudvalget:
Den planlagte rejse til Sverige i august, har vi desværre måtte aflyse, da der ikke
var tilslutning nok.

VI SØGER…
Nogle nye medlemmer til Rejseudvalget. Har du erfaring med at
arrangere rejser, har du gode ideer eller bare lyst til at være med til
at arrangere spændende rejser for Marineforeningens medlemmer.
Så har vi brug for dig - Kontakt Jim Mollerup.
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Skyttelavet:
Skyttelavet holdt den årlige Generalforsamling d. 10 Feb. 2016 i Marinestuen.
Formanden berettede kort om årets begivenheder bl. a. Fregatskydning,
Distriktsskydning og indkøb af nye geværer sponsoreret delvis af Fynske Bank
Fond og C.C. Jensen A/S. Bestyrelsen forblev uændret, dog blev der indvalgt 2
nye revisorer:
- Erik Baagøe Larsen og Ole Larsen, begge er nye medlemmer i Marineforening
og Skyttelav.
- Årets regnskab blev gennemgået af Steen Molnit og godkendt. Bundlinien er
pæn sort. Der er 46 medlemmer i Skyttelavet, heraf 10 Kadetter.
- Frede Kristiansen berettede om den meget aktive skydning med autistbørn.
Der skydes 3 dage om ugen efter at et nyt hold børneskytter er kommet til fra
Gl. Nybye skole. Disse skydninger bidrager pænt til Skyttelavets økonomi.
Autistskydningerne har bredt sig fra en spæd begyndelse i Svendborg til hele
landet. Det forlyder at tilsvarende projekter er startet i Oslo.
- Det årlige kontingent forblev uændret.
- Erik Lindhardtsen har trods sygdom meddelt at han fortsætter med at holde
styr på vore onsdags - skyderesultater så længe han kan. Stor tak Erik.
- Tak til alle, som frivilligt bidrager til
arbejdet i vores aktive Skyttelav.
Kerteminde Marineforening har inviteret
til årets Distriktsskydning d.6.marts,
2016.
Fåborg og Nyborg forventes at deltage
sammen med Svendborg. Tilmeldings
frist er ons. d.24.2.16. til Formanden
eller i Tåsingehallen.
Brøndby/Glostrup Marineforening er
vært ved Årets Landsskyttestævne d.1920 marts, 2016. Svendborg stiller med 7
optimistiske skytter.
Erik O. Thomsen, formand.
Svendborg Marineforenings Skyttelav.
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VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b
Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg
www.vvssydfyn.dk

Boghjørnet:
Selvom færger nok ikke er det vi beskæftiger os mest med i dette blad, fortjener
Søren Stidsholt Nielsens bog ”ØHAVSFÆRGER” alligevel en nærmere omtale.

Der er nok ikke mange her i området som ikke har sejlet med en eller flere af de
mange færgeruter der har været, og stadig er i Øhavet, så her er mulighed for et
gensyn med meget af det der var engang.
Da kun få af de tidligere færger er bevaret for eftertiden, giver bogen et godt billede af et stykke historie, fra den gang en færgeforbindelse var i en åben sejlførende jolle, til de første dampskibe og senere de første motorfærger. Helt frem til
de nyeste højteknologiske færger.
Samtlige ruter er beskrevet med talrige billeder af de fartøjer der er og har været
anvendt gennem tiderne, og hvor de blev af da der ikke mere var brug for dem her.
Ligesom de forskellige rederier bag færgerne og deres historie er beskrevet.
På 398 sider får man et flot overblik over Øhavets færger og deres historie.
Bogen er udgivet af Fyns Amts Avis og kan købes der, samt i boghandelen.
JM.
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mfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
riser baseret på fast rente, inkl. moms, servicesamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
erafgift (driftsomkostninger).
0.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,kskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

CarepoInt

Volkswagen Svendborg

Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode
nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager
haves)!
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter.
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind
på: volkswagen.dk/privatleasing

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

Alle fortjener en Volkswagen.
* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger).
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
blandet kørsel 16,9 - 30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
80/1268/EØF).
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Rantzausminde
Forhandlerfelt

Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 ·

Madsen

A/S

Tonny

Åben alle dage mellem 8 og 20

Bådtransport
Kranopgaver
Vognmandskørsel

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk
e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FritransApS
Transport

Krebsen 17,
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

