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Svendborg Marineforening 
 

afholder 

 

Ordinær Generalforsamling 
 

Lørdag, den 14. februar 2015 kl. 16.00 
i 

SIMAC, Gråesvej 27 5700 Svendborg 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens forslag. 

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 

7. Valg til bestyrelsen: 

              På valg er:  

Næstformand: Bjarne Jensen  (Modtager genvalg) 

Kasserer Niels Marcussen   (Modtager genvalg) 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

               Jim Mollerup    (Modtager genvalg) 

Freddy Damgård   (Modtager ikke genvalg) 

 Bestyrelsen foreslår Dorte Olbæk 

 2 suppleanter 

 Dorte Olbæk   (Modtager genvalg) 

 Bestyrelsen foreslår Kaj Kruse 

 Kaj Kruse   (Modtager genvalg) 

 Bestyrelsen foreslår Kurt Løve Kølle  

    8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

             Torben Tranberg Jensen   (Modtager genvalg)  

Flemming Hansen.     (Modtager genvalg)  

Kurt Kaysen (Suppleant)  (Modtager genvalg) 

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 

                      

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer. 

                       

11. Eventuelt.  

 

Foreningen vil være vært med en øl eller vand. 

 

Med venlig hilsen 

Erik Bodal 

Formand 
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Inden starten generalforsamlingen, bød Dorte velkommen til SIMAC, og   

orienterede om enkelte praktiske ting omkring mødet. 

 

Derefter blev flaget hejst, efterfulgt af ” Kong Christian”….. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamling nr. 101 i Marineforeningen. 

Glædede sig over det store fremmøde, der vidner om stor interesse for vor 

forening. 

Efter generalforsamlingen er der torskespisning i Marinestuen kl. 19.00 

 

Flaget på halv. Formanden og forsamlingen mindedes Aksel Hango Jensen, der 

døde den 20. august 2014. 

Æret være Aksels minde. 

Flaget på hel. 

 

Derefter var der overrækkelse af emblemer for mangeårigt medlemskab af 

Marineforeningen til følgende af de tilstedeværende : 

Bent Sivertsen                     65 år. 

Børge Bent Husted              40 år 

Bent Eigil Hansen Alm       25 år, var ikke tilstede 

Jørgen Haagen Frederiksen 25 år, var ikke tilstede ( fik emblem til 

nytårsmønstringen) 

Poul Erik Nielsen                25 år. 

Formanden glædede sig og var stolt over at kunne mønstre så mange medlemmer 

med så høj anciennitet. De tilstedeværende fik overrakt deres emblemer. 

 

Årets Mariner: Titlen tilfalder et medlem som har påtaget sig opgaver til stor gavn 

for vor forening, samt påtaget sig et medansvar for Marinestuens drift og indkøb 

hertil, og som samlet har gavnet foreningens økonomi i positiv retning. 

Bestyrelsen har besluttet at tildele titlen Årets Mariner 2014 til Tom Frimodt. 

 

Generalforsamlingen blev åbnet. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent:  Bestyrelsen foreslog Torben Tranberg Jensen  som 

dirigent og Jim Mollerup som referent. Dette blev godkendt. 

Til stemmeudvalg valgtes Henning Ipsen og Finn Ellyt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved opslag i 

Marinestuen, indkaldelse i vort blad og på hjemmesiden.  Da stedet var flyttet 

efter den oprindelige indkaldelse var udsendt, havde der kl. 16,00 været telefonisk 

kontakt til folk i Marinestuen for at høre, om nogle var gået forgæves dertil. Da 

der ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere at indkaldelsen var lovlig efter 
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vedtægterne. Dette blev godkendt. 

Medlemmer med kontingentrestance og medlemmer med mindre end 3 måneders 

medlemskab har ikke stemmeret. 

  

 

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.  

Formanden fremlagde en omfattende beretning om årets mange aktiviteter, først 

og fremmest om jubilæumsårets arrangementer: Et indlæg i ugeavisen om 

Marineforeningen blev omdelt i ca. 30.000 eksemplarer. 

Der blev indkøbt vin og øl med Marineforeningens egne etiketter. 

Udstilling på Svendborg bibliotek i samarbejde med Museet. 

Indvielse af Flagbastionen på havnen med medvirken af Tamburkorpset og 

Reception i Maritimt Center og Marinestuen med 4-500 gæster. 

Gallamiddag på Svendborg Erhvervsskole med 320 deltagere. 

Der blev lagt blomster på tidligere formænds grave på jubilæumsdagen den 7. 

marts. 

En særforestilling i ”Rottefælden” med spisning i Krøyers Pakhus. 

I september var arrangeret en efterårstur til Sjælland, og året sluttede med en 

julekoncert på Svendborg Teater med Jesper Lundgard og Lisbeth Kjærulf, 

derudover deltog Carolinekoret og Havfruerne. 320 overværede koncerten. 

Alle disse aktiviteter har været omtalt på TV og i aviserne. 

Formanden rettede en stor tak til alle, der på forskellig vis har bidraget til disse 

arrangementer. 

 

Marinestuen på havnen har nu været i brug i 5 år. Vi må gang på gang se, at stuen 

er fyldt, så ikke alle der ønsker det kan komme ind. Dette er ikke tilfredsstillende. 

Bestyrelsen indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling den 26. 

oktober 2014, for at få mandat til at købe en ejendom til indretning af en ny 

Marinestue med større lokaler. Vi arbejdede ud fra et mandat på godt 3 mill. Kr., 

og har efterfølgende opnået et forhandlingsresultat med sælger til en fast pris på 

3,5 mill. Der er herefter afsendt en ansøgning til A.P.Møllers fond om et beløb til 

afdækning af  køb og ombygning for den sum, foreningen ikke selv vil råder over 

ved evt. fraflytning af de nuværende lokaler. Vi afventer svar fra fonden,  inden 

yderligere foretages. 

 

Der er p.t. 384 medlemmer i foreningen. Formanden takkede de gamle 

medlemmer for at tage godt imod de nye; det er vigtigt at man som ny føler sig 

velkommen og hurtigt bliver en del af fællesskabet. 

Marinestuen er et stort aktiv for foreningen, det er glædeligt at så mange kommer i 

stuen om lørdagen og ved de forskellige arrangementer, omsætningen i 

Marinestuen giver et godt bidrag til foreningens drift. 
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Der skal også lyde en tak til banjermester Tom Frimodt, barchef Finn Nielsen, 

hovmester Walter Storm, bartenderne, kabysgaster og hjælpere, hvis indsats 

betyder, at vi har en Marinestue af høj kvalitet, som vi kan være stolte af. 

Også en stor tak til tirsdagsholdet der hjælper til så stuen altid er ren og pæn. 

En tak til Jim Mollerup, der er ansvarlig for Slopkisten, hvor medlemmerne kan 

købe beklædningsgenstande, emblemer m.m. 

Der blev også rettet en tak til Elinor Harder, der er formand for komiteeen, der står 

for de maritime foredrag. Der møder mellem 40 og 80 hver gang til foredrag, og  

     torsdag den 26. marts, afholdes foredrag nr. 100. 

  

Travaljelavet og Lhomber er også faste ugentlige aktiviteter, en tak til Kurt Kaysen, 

der påtager sig arbejdet med dette. 

Også skyttelavet er et stort aktiv for foreningen, udover de ugentlige skydninger 

deltager man i distriktsskydninger m.v. Ligesom man står for den årlige 

fregatskydning. Jesper Malling er den nuværende fregatkaptajn. Skyttelavet har en 

aktivitet med skydning for unge med diagnosen ADHD & autisme. Formand Frede 

Kristiansen har valgt at stoppe, Erik Thomsen er valgt som ny formand. 

Skyttelavet har valgt at tildele Frede Kristiansen et hæderstegn for hans store arbejde. 

Tak til Frede Kristiansen og hans hjælpere. 

Der er pudseaften 3 gange om året hvor medlemmer trofast møder op for at pudse 

vort kobber og messing. Tak til deltagerne. 

Foreningen har også vist flaget ved de sædvanlige mindehøjtideligheder: 4.maj, 

5. maj og Kristi Himmelfartsdag. Der skal også lyde en tak til flagbærerne, der 

repræsenterer foreningen med værdighed. 

Til sendemandsmødet i Grenaa, deltog 9 medlemmer fra Svendborg. Vi kunne for 4. 

år i træk hjemtage fremdriftsskruen. 

Rejseudvalget havde haft en vellykket tur til Nordsjælland i september. En tak til Jim, 

Ove og hele rejseudvalget. 

Der var ca. 100 deltagere i Sct.Hans aften arrangementet i Marinestuen. 

Den årlige tur med Caroline S og Viking gik til Faaborg, hvor Faaborg 

Marineforening var værter ved en god frokost. Tak for gæstfriheden. 

Foreningen deltog også i år i Gl. Torvedag. Derudover har der været afholdt 

Kammeratskabsaftener, Julefrokoster og Nytårs arrangement i Marinestuen. 

En tak til Bjarne Jensen og alle, der har medvirket ved disse arrangementer. 

 

Der er 28 medlemmer, som i år har jubilæum for deres indkaldelse til søværnet. 

Disse kontaktes pr. brev for mulig deltagelse i jubilarstævnet på Holmen den 

30.august. 

 

Formanden rettede en tak til Webmaster Niels Fog-Pedersen og Redaktør Kurt Kølle 

for arbejdet med bladet og hjemmesiden, samt til vore annoncører, der støtter bladet. 
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Også en tak til afgående redaktør Henning Pehrson og Webmaster Erik Lindhardtsen 

for mange års godt arbejde. Udbringningen af  bladet er lagt i hænderne på Henning 

Larsen, der styrer dette, så udgifterne til forsendelse kan holdes nede på et minimum. 

Tak til Henning Larsen. 

 

Formanden fremviste en medlemsstatistik der viste at: 

78 % af medlemmerne er over 60 år. 

13 % af medlemmerne er mellem 50 og 59 år 

9 % af medlemmerne er under 50 år. 

 

71 % af medlemmerne har relation til Søværnet og Marinehjemmeværnet. 

29 % af medlemmerne har en baggrund i Handelsflåden, Forsvaret eller andet. 

  

 

 

Formanden sluttede beretningen med at rette en tak til kassereren, revisorerne og den 

samlede bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år. 

 

Bad forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for Svendborg 

Marineforening. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 3. Regnskab. Kassereren gennemgik årsregnskabet  og budgettet og forklarede 

punkt for punkt. Årets resultat blev et overskud på 61.269 kr. og en balance på 

3.087.559 kr. 

 

Der var spørgsmål til Jubilæumsavisen; hvad den havde kostet ? Der havde ikke 

været udgifter til den. Annoncørerne havde dækket udgifterne. 

Jørgen Ambus spurgte til Flagbastionen, Kan den tages med hvis vi flytter? Tilhører 

den kommunen ? Mente ikke vi skulle forære kommunen noget. 

Erik kunne bekræfte at Flagbastionen var kommunens og nok ikke kunne flyttes med. 

Henning Rose mente at Flagbastionen på fornem vis repræsenterede 

Marineforeningen, der hvor den stod, og mente ikke den skulle flyttes. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 4. Bestyrelsens forslag. Ingen. 

 

Pkt. 5. Indkomne forslag. Ingen. 

 

Pkt. 6. Budget og kontingent. Budget behandlet under regnskabet, kontingentet 

næste år er uændret. 
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Pkt. 7.  Valg til bestyrelsen. 

På valg er kasserer Niels Marcussen, 

Næstformand Bjarne Jensen, 

Bestyrelsesmedlem Jim Mollerup, 

Bestyrelsesmedlem Freddy Damgaard (modtager ikke valg) 

Bestyrelsen foreslår Dorte Olbæk 

 

Kassereren blev genvalgt.  

 

Kurt Kaysen foreslog Kurt Kølle som nyt bestyrelsesmedlem. 

Inden afstemningen fik Kurt Kølle ordet og nævnte, at han gerne ville have bedre 

informationer til såvel bladet som til hjemmesiden, og derfor gerne ville være med i 

bestyrelsen. 

  

Dorte Olbæk nævnte i sin præsentation, at hun som uddannet i Søværnet og som 

repræsentant for de yngre medlemmer gerne ville deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

Afstemning om valg til bestyrelsen; 109 medlemmer til stede, enkelte havde forladt 

mødet inden afstemningen. Der blev afleveret 97 stemmesedler. 

Resultat: Dorte Olbæk  77 stemmer 

               Bjarne Jensen 70 stemmer 

               Jim Mollerup  58 stemmer 

               Kurt Kølle       31 stemmer.           De 3 første er således valgt. 

 

Valg af 2 suppleanter: Kurt Kølle og Kaj Kruse blev foreslået og valgt. 

 

Pkt. 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: 

Torben Tranberg Jensen og Flemming Hansen genvalgt. 

Kurt Kaysen (Suppleant)  genvalgt. 

 

Pkt. 9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet i Brøndby. 

Udover deltagere fra bestyrelsen ville Kurt Kaysen og Børge Pedersen gerne deltage. 

 

Pkt. 10. Valg af flagbærere og reserveflagbærer: Genvalg af Gunnar Marcussen, 

Børge Pedersen, Vagn Juel Jensen og Benny Thygesen. 

 

Pkt. 11. Eventuelt. Ove Frisch spurgte om køb af ejendom: hvis der kom afslag på 

fondsansøgningen, ville eller kunne man så optage lån til financieringen ? 

Erik svarede, at bestyrelsen ikke ville gældsætte foreningen ved et stort lån. Hvis der 

kom afslag på ansøgningen var det en ny situation, som man måtte forholde sig til. 

Ove nævnte, at om 17 år har vi ikke flere penge tilgode ved kommunen. 
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Dorte  oplyste, at SIMAC holder åbent hus den 28. februar på alle deres afdelinger, 

og håbede nogle havde lyst til at kigge ind. 

 

Da ikke flere ønskede ordet kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for 

afsluttet. 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde. 

 

Flaget blev nedtaget  efterfulgt af sidste vers af ”Kong Christian”……. 

 

 

 

             Dirigent        Referent 

Torben Tranberg Jensen.     Jim Mollerup. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


