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Dødsfald. 
 
Erik Hove, skibsnummer 11 på togt 1955 er død. 
 

1952076 Niels-Erik Møller er vist nok død 
d. 10. februar. Bisat d. 14. 2. 2018.04.18 
 

 Æret være deres minde 
 
  
Besøg på Assens Værft  
 
Vil du gerne se Georg Stage efter den store 
ombygning, så har Georg Stage Foreningen i 
Jylland arrangere et besøg på Assens Skibsvært 
den 12. maj.  
Vi mødes i Assens Marineforenings lokaler, Sdr. 
Ringvej 13, 5610 Assens,  
lørdag den 12. maj kl. 11.30. Her spiser vi 
frokost og kl. 13 går vi i samlet trop over til 
værftet, hvor vi får en rundvisning på skibet. 
De som ikke ønsker at spise med, har mulighed 
for støde til os kl. 13 ved porten til Assens 
Værft. 
Vi har endnu ikke fået en pris på frokosten i 
marineforeningen – men vi regner med en pris i 
omegnen af 125,00 kr.  
Tilmelding inden 1. april 2018  skal ske til: 
 
Georg Stage Foreningen Jylland 
gsfjylland@gmail.com 
Eller: 
Formand Bjørn Bertelsen        tlf: 20 27 78 05
  
Kasserer Ronald P. Grassmé   tlf: 22 40 36 69 
 
 
Har du været for sent ude, så prøv at 
ringe alligevel 
 

Baksmønstring 

Årets Baksmønstring løber af stablen den 4. 
august i Århus. Georg Stage skal være mascot 
for Verdensmesterskaberne i sejlads, som 
afvikles i Århus. I den forbindelse har Georg 
Stage Foreningen fået mulighed for at holde 
vores Baksmønstring ombord på skibet. Vi er 

ved at undersøge, om der er mulighed for at 
skaffe ombord efter baksmønstringen. Så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen ved den 4. august. 
I næste nr. af Fuldriggeren har vi en mere 
udførlig beskrivelse af Baksmønstringen. 

 Tilmeding til: 

Formand Bjørn Bertelsen 20 27 78 0 
gsf@gmail.com 

Kasserer Ronald P. Grassmé  22 40 36 69  
ronald@grassme.dk 

 Med venlig hilsen Kind regards 
 
Bjørn Bertelsen Journalist, DJ 
Vinkelvej 97A 
8800 Viborg 
Tlf: +45 20 27 78 05 
E-mail: bjorn@bertelsen.net 
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”Vores gamle stue som den ser ud idag” 
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Referat fra  
Generalforsamling i Georg Stage 
Foreningen 
afholdt den 13. marts 2018. 

 
Til stede: 11 medlemmer af foreningen, 

heraf 6 medlemmer af 
bestyrelsen. 

 Samt formanden for 
Midtjyllandsafdelingen, Bjørn Berthelsen. 
 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for 

foreningens virksomhed. 
3. Kassererens fremlæggelse af 

det reviderede regnskab. 
4. Fondskassererens 

fremlæggelse af det reviderede 
regnskab. 

5. Fastsættelse af næste års 
kontingent. 

6. Behandling af indkomne 
forslag. 

7. Valg til bestyrelsen: 
 
a.:   valg af medlemmer til 

bestyrelsen, 
Viggo Billstrøm, Gorm 
Bramsnæs og Torben Dam,  
alle villige til genvalg. 
Steffen Schultz trækker sig fra 
bestyrelsen 
 
b.:  valg af suppleanter til 
bestyrelsen, 

       
c.: valg af regnskabskontrollanter 

til bestyrelsen, Jan Hamilton 
Clausen, villig til genvalg 

      
Regnskabskontrollantsuppleant 
til bestyrelsen, 

       
d.:  valg af regnskabskontrollant 

til fondet samt suppleant Jan 
Hamilton Clausen, villig til 
genvalg 

       

8. Eventuelt. 
Ad punkt 1.: 

• Jan Hamilton Clausen blev 
foreslået og valgt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet.  
Gav herefter ordet til formanden. 

 
Ad punkt2.: 
 
Formanden, Peter Armfelt, takkede for ordet.  
Formanden mindedes de medlemmer af 
foreningen, som var faldet bort i løbet af 2017. 
 

Formandens beretning:  
 
Den 29. november 1937 blev vores forening 
stiftet af nr. 53/1928 Albert Echwald. Flere tilløb 
til at danne en forening gennem de foregående år 
var mislykkedes. I år er det 81 år siden. En flot 
alder for en forening. 
 
Foreningens formål var i korte træk følgende: at 
samle elever, der har sejlet med skoleskibet 
”Georg Stage” når disse er over 20 år, samt 
befalingsmænd, at sørge for at holde 
forbindelsen ved lige mellem disse, hvad enten 
de nu færdes til søs eller i udlandet. Endvidere 
skal foreningen være en selskabelig forening. Og 
endelig skal foreningen så vidt dens midler 
rækker, og dens love tillader det, hjælpe 
forhenværende elever f.eks. Med et legat til 
styrmandseksamen, eller et beløb til udrustning 
efter endt togt m.m. samt ved flidspræmier, at 
fremme interessen blandt eleverne på skoleskibet 
”Georg Stage” 
 
Siden hen indtog pigerne ”Georg Stage”.  Det 
var i 1981. Først med 3 piger, og fra 1982 med 
ca. 20 piger hvert togt årene fremover. I kan selv 
regne ud, hvor mange piger det bliver til, og 
hvor gamle de ældste må være i dag. I 
begyndelsen af 1990 kom et par stykker jævnligt 
i foreningen, men siden da, har vi ikke set nogle. 
Jeg havde altid håbet, at der i det mindste var 
nogle, som ville sige til deres mand. ”I aften er 
det dig som laver mad og passer ungerne, for jeg 
skal til møde i Georg Stage Foreningen.” men 
sådan blev det bare ikke. Senere lavede vi vores 
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love om, så elever der havde sejlet med 
Danmark, Lilla Dan, Fulton og andre sejlskibe, 
ja, selv personer, som havde en forkærlighed for 
skoleskibene og alle andre sejlskibe, kunne blive 
medlemmer. Det vakte i begyndelsen en 
voldsom røre. Foreningen skulle kun være for 
elever fra Georg Stage. Men med tiden fik vi det 
indført, blot havde disse personer ikke 
stemmeret i bestemte spørgsmål, som 
bestyrelsen vurderede kun kunne vedrøre 
tidligere elever fra Georg Stage. 
 
Denne voldsomme ændring spåede mange ville 
overrumple foreningen helt. Men de fik ikke ret. 
Gennem årene kan antallet næsten tælles på en 
hånd. 
 
Et par år efter pigerne var kommet om bord, 
syntes vi, at der ikke var nogen fornuft i, de efter 
et togt skulle kaldes, gamle Georg Stage Drenge. 
Og ligeledes hensynet til andre som ikke havde 
været med Georg Stage blev navnet Gamle 
Georg Stage Drenges forening til Georg Stage 
Foreningen. Ligeledes blev navnet på vores blad 
ændret til ”Fuldriggeren 
 
Fra foreningens fødsel kom der allerede i januar 
1938 et blad på gaden. Det udkom hver måned, 
bortset fra april/maj som var slået sammen. 
Bladet bestod af 4 stykker papir på næsten 
avisstørrelse. Flere af siderne var annoncer. De 
betalte trykningen og udsendelsen af bladet, så 
det hvilede i sig selv. Først i 1969 blev formen, 
som vi har den i dag, men vendt 90 grader. 
Nogle gange 4 sider, andre gange 3 eller 2 sider, 
dog stadig med annoncer. Som tiden gik blev der 
færre og færre annoncer, så ham som stod for at 
lave bladet ville ikke mere. Fra den tid overtog 
foreningen ansvaret for, at der kom et blad på 
gaden, samt forsendelsen af samme. 
 
Med årene blev det dyrere og dyrere, at få bladet 
trykt, og forsendelsen steg også, men dog ikke så 
meget. 
Det bevirkede, at antallet af blade gik ned til 10 
om året. I 1981 blev det til 6 blade om året, og i 
2005, da jeg blev formand blev det til 4 blade 
om året. Udgifterne til trykning var blevet så 
store, at jeg begyndte at se mig om efter et nyt 
trykkeri. Med vores afdøde medlem, Ulrik 

Olivarius hjælp, fik vi kontakt til Nordkystens 
bogtrykkeri, som stadig trykker vores blad, og til 
en for os mere fordelagtig pris, men til en helt 
anden stabil leveringstid. I København blev 
bladet trykt når det passede bogtrykkeren, 
hvilket gjorde det vanskeligt, at meddele 
mødetider til vores arrangementer. 
 
Og i 2017 meddelte Post Danmark, de ikke 
længere ville have noget med vores blad at gøre. 
Det forårsagede et større detektiv arbejde for 
Viggo Billstrøm. Men det lykkedes til sidst, og 
med en pris vi kunne leve med. Det er JVM 
Bogbinderi i Kolding  
 
Allerede i min første årsberetning i 2005, 
appellerer jeg til vores medlemmer om, at gøre 
en indsats for at få flere og især unge til at møde 
op i foreningen. Det har jeg gentaget og gentaget 
årerne efter, men lige meget har det hjulpet. Det 
fører hen til, om tiden ikke er inde til at afvikle 
Københavns afdelingen her med udgangen af 
2018.  
 
Året 2017 var 100 året for vi solgte De 
Vestindiske Øer. Jeg var selv som 2. styrmand 
på  
”Danmark” ovre og fejre begivenheden, da det 
var 50 år siden salget.  
 
Jan Hamilton og jeg var i foråret indbudt til et 
besøg om bord på Georg Stage, hvor skibets 
overstyrmand Helle Barner holdt 20 års 
jubilæum. Hun har i den tid sejlet sammen med 
10 forskellige kaptajner. Den sidste som elev, 
kvartermester, styrmand og nu som kaptajn. 
  
Senere på året var Erik Rossing og jeg til 
Baksmønstringen i Svendborg, som Fyns 
afdelingen stod for i år. Her var arrangeret et 
spændende besøg og rundvisning på museet for 
Lystsejlads. Det er andet år i træk, vi kun kan 
mønstre et par mand fra København til sådant et 
arrangement. Så eksemplet viser tydeligt, hvor 
sørgeligt det står til i Københavns afdelingen, 
når kun formanden og et bestyrelsesmedlem 
møder op. 
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Her i år er det Jyllands afdelingen som står for 
dette års Baksmønstring og det bliver den 4. 
august 
i Århus, hvor Georg Stage besøger byen. 
 
Men inden da, er der også fra Århus en 
invitation til Assens for at se, hvor langt de er 
kommet med den store renovering af Georg 
Stage. 
 
I november måned havde vi vores årlige 
julefrokost, og det er andet år vi har afholdt den i 
Sejlklubben ”Frem” i Svanemøllebugten. Her 
var vores koner/kærester inviteret med. En dejlig 
oplevelses, som vi gentager igen i år. 
 
Der blev orienterede om baghuset, som ejeren 
har inddraget, da foreningen ikke kunne betale 
den fremtidige tårnhøje husleje. Det blev årsagen 
til  
vi flyttede ind i Danmarksstuen. 
 
Der blev orienteret om, at ejeren havde 
sammenlignet priser på omkringliggende 
lejemål, som så  
smittede af på vores husleje for en del år siden. 
Anpartsselskabet fortsætter indtil forpagteren 
siger stop. 
 
Beretningen blev derefter stillet til debat i 
forsamlingen. 
 
Jørgen Jørgensen gav et par nostalgiske 
kommentarer om foreningens virke. 
 
Formandens beretning blev herefter sat til 
afstemning og den blev enstemmig godkendt. 
 
 
Ad punkt3.:  

Viggo Billstrøm Det reviderede 
regnskab blev sat til afstemning i 
forsamlingen og godkendt uden 
kommentarer. 

 
Ad punkt 4.: 

• Peter Armfelt fremlagde 
Georg Stage Elevernes 
Fondsregnskab. 

• Der arbejdes fortsat på at 
nedlægge disse fonde. 
 
Jørgen Jørgensen forespurgte til elev uret i dette 
regnskab, da det også var nævnt i 
foreningsregnskabet. 
Uret var købt året før. Ikke flere kommentarer. 
 
Georg Stage Elevernes Fondsregnskab blev 
herefter sat til afstemning i forsamlingen og 
godkendt 
uden yderligere kommentarer. 
 
 
Ad punkt 5.: 

• Viggo Billstrøm oplyste at 
kontingentet for næste år er 0,- kr. 
begrundet med 
at foreningen arbejder på at blive 
nedlagt.  

 
Ad punkt 6.: 

• Der var indkommet følgende forslag 
til bestyrelsen: 
  

o Forslag 1: Generalforsamlingen 
anmodes om at Georg Stage 
Foreningens bestyrelse 
får bemyndigelse til at arbejde frem 
mod en lukning af Georg Stage  
Foreningen. 
Til denne bemyndigelse skal den 
Fynske Lokalafdeling og den 
Midtjyske  
Lokalafdeling høres.  
Forslaget indebærer, at hvis en 
lokalafdeling ønsker at fortsætte, 
skal det ske under et andet navn og 
med en stiftende generalforsamling. 
Forslaget indebærer at hvis en 
lokalafdeling ønsker at fortsætte, kan 
den ansøge om økonomiske midler 
hos Landsforeningen, hvor 
Landsforeningen fastsætter 
størrelsen på beløbet, inden denne 
nedlægges. 

 
Viggo Billstrøm forelagde forslag 1 for 
forsamlingen 
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Peter Armfelt begrundede forslaget for 
forsamlingen. Fortalte om opsplitningen af 
foreningen til 3  
lokalforeninger samt landsforeningen, 
efterfølgende med lukning af 
Nordjyllandsafdelingen.  
Nu er der kun landsforeningen, 
Midtjyllandsafdelingen og Fynsafdelingen 
tilbage. 
 
Forslaget stillet til debat. 
Jørgen Jørgensen var igen nostalgisk, hvor han 
fortalte om opstarten af Nordjyllandsafdelingen 
og  
de tvistigheder der var i forbindelse med det.  
Peter Armfelt argumenterede meget for lukning 
af foreningen. Bjørn Berthelsen mente ikke vi 
kunne lukke Georg Stage Foreningen og han 
oplyste at det var både han og formanden for 
Fynsafdelingen  
enige om.   
Bjørn Berthelsen kom med et modforslag om, at 
der afholdes ekstraordinærgeneralforsamling, 
hvor  
hele bestyrelsen gik af og hvor der således kunne 
vælges en ny bestyrelse eventuelt fra Jylland.  
Det kunne der godt skabes enighed om på 
generalforsamlingen.  
Ingen af forslagene blev vedtaget, men der 
arbejdes videre i alle bestyrelserne med 
henholdsvis Landsforeningens forslag og med 
Bjørn Berthelsens forslag. 
 
Bestyrelsen tog Bjørns Berthelsens forslag til 
efterretning og det debatteres fremover. 
 
 
Ad punkt 7.: 

• Punkt a.: Viggo 
Billstrøm (kasserer og 
bestyrelsesmedlem) og 

• Gorm Bramsnæs 
(bestyrelsesmedlem) og  
   Erik 
Rossing(bestyrelsesmedlem)
 blev alle genvalgt uden 
modkandidater. 
 

• Punkt b.: Der blev ikke valgt 
nogen suppleanter.  
 

• Punkt c.: Jan Hamilton 
Clausen blev genvalgt uden 
modkandidat som 
regnskabskontrollanter.  Gorm 
Bramsnæs blev valgt som 
regnskabskontrollant 
 

• Punkt d.: Jan Hamilton 
Clausen blev genvalgt uden 
modkandidat  
 som regnskabskontrollant. 
Gorm Bramsnæs blev valgt som 
regnskabskontrollant. 
 

Ad punkt 8.: 

• Peter oplyste at han stopper 
som redaktør med udgangen af 2018.  
Det skal overgå til nogen andre i 
fremtiden. 

• Jørgen Jørgensen bakkede 
Peter Armfelt op om hans 
beslutning. 

• Jørgen Jørgensen orienterede 
om bladsamarbejdet med Danmarks 
Foreningen 
som var rigtig svært og da også til 
sidst sluttede. 

• Minna Juul takkede for 
deltagelse i sin mands begravelse i 
efteråret 2017. 

• Jan Hamilton orienterede om, 
at det måske ikke fremover vil være 
muligt, at  
Georg Stage kan ligge på Holmen.  

 
Dirigenten takkede for god ro og orden under 
generalforsamlingen.  
 
 
Viggo Billstrøm 
Referent. 
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Referat af generalforsamlingen i  Georg 
Stage Foreningen Jylland 24. marts 2018 

Antal tilstedeværende medlemmer: 10 
 

Ad 1: Valg af dirigent: 

Karl Nøhr Sørensen som kunne 
meddele at Generalforsamlingen 
lovligt indvarslet. 

Ad 2: Formandens beretning: 
 

Det var været et begivenhedsrigt år, 
med en kæmpe overraskelse her på 
falderebet. Vi har i bestyrelsen haft 
flere bolde i luften.  
Som ny formand, var det en øjenåbner 
for mig at deltage Baksmønstringen i 
Svendborg den 28. maj. På 
mønstringen fik jeg det indtryk, at 
Georg Stage Foreningen ikke havde 
det bedste samarbejde med Stiftelsen. I 
enighed med bestyrelsen besluttedes 
det, at jeg skulle skrive til Stiftelsens 
direktør, Asser Amdisen og bede om et 
møde, hvor vi kunne diskuterer det 
fremtidige samarbejde. (som i ved, 
udløste det en ikke ringe vrede fra 
hovedafdelingen i København)  
Mødet blev afholdt onsdag den 25. 
oktober i Georg Stage stuen i 
København. Fra os deltog Ronald og 
jeg, fra København Peter og Jan og fra 
skibet Asser Amdisen og Helle Barner. 
Det blev en meget positiv oplevelse, 
hvor vi fik etableret solidt fundamentet 
for et godt fremtidigt samarbejde med 
Stiftelsen. Stiftelsen har da også 
beredvilligt hjulpet os, men at få 
adgang til en rundvisning på Georg 
Stage i forbindelse med den store 
renovering af skibet. Det bliver den 

12. maj, hvor vi mødes i Assens 
Marineforening til en bid brød, inden 
vi drager over til værftet. Stiftelsen har 
også sagt ja til, at vi kan benytte Georg 
Stage til vores Baksmønstring lørdag 
den 4. august, som i år bliver afholdt i 
Århus, hvor Georg Stage skal være 
mascot for verdensmesterskaberne i 
sejlads. Stiftelsen er ved at undersøge, 
om vi eventuelt kan spise ombord. 
 
I november fik jeg en opringning fra 
Bjarne Henrik Gerdt-Larsen fra 
Terkol-rederienes fond. Han ville – på 
fondens vegne, høre, om vi i Georg 
Stage foreningen i Jylland ville 
modtage en donation fra fonden, som 
var under afvikling. Jeg sagde 
naturligvis, at det ville vi gerne, og fik 
i en fart strikket en ansøgning 
sammen. Den 27. december modtog 
jeg en mail – Terkol Fonden havde 
doneret os 115.000 kr. En meget flot 
gestus. 
 
Her i marts deltog jeg i 
generalforsamlingen i Georg Stage 
Foreningen – vores moderforening.  
Formanden, Peter Amtrup, talte en del 
om økonomien i vores blad 
Fuldriggeren, som efterhånden koster 
næsten hele foreningens 
kontingentindbetalinger. Han talte 
også om manglende opbakning til 
foreningen fra unge mennesker. Han 
sluttede med noget man vel nærmest 
kan beskrive som en bombe: Om tiden 
ikke var inde til at lukke 
Københavnerafdelingen. Forslaget om 
at afvikle landsforeningen blev fremsat 
af Viggo Billstrøm og var ganske 
vidtgående: 

Generalforsamlingen anmodes 

om at Georg Stage 

Foreningens bestyrelse får 

bemyndigelse til at arbejde 

frem mod en lukning af Georg 

Stage Foreningen.Til denne 

bemyndigelse skal den Fynske 

Lokalafdeling og den 
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Midtjyske Lokalafdeling 

høres.Forslaget indebærer, at 

hvis en lokalafdeling ønsker at 

fortsætte, skal det ske under et 

andet navn og med en stiftende 

generalforsamling.Forslaget 

indebærer at hvis en 

lokalafdeling ønsker at 

fortsætte, kan den ansøge om 

økonomiske midler hos 

Landsforeningen, hvor 

Landsforeningen fastsætter 

størrelsen på beløbet, inden 

denne nedlægges.  

 

Jeg protestrede øjeblikkeligt, da det 
ville fjerne grundlaget for 
lokalforeningerne. Det københavner 
lægger op til betyder, at vi i 
lokalforeningerne skal stable en helt 
ny landsforening på benene, hvis vi 
ønsker at fortsætte – hvilket er helt 
urimeligt. 
Jeg foreslog i stedet, at københavnerne 
indkaldte til en ekstraordinær 
generalforsamling, og nedlage deres 
mandat. Ingen af forslagene blev sat til 
afstemning, men bestyrelsen i 
København vil arbejde videre med 
begge forslag. 
Jeg har meddelt københavnerne, at 
Ronald og jeg ønsker at deltage i deres 
kommende bestyrelsesmøder.  
Det har jo været kendt af alle, at vi 
ikke har rekrutteret nye medlemmer i 
en årrække. Jeg var af den opfattelse, 
at foreningen ikke rådede over midler, 
så der kunne lægges en ny strategi, 
som kunne bringe foreningen nærmere 
det 21-århunderede. Men efter at have 
læst regnskabet, er det ikke manglende 
midler, kan jeg konstatere - Georg 
Stage Foreningen råder over mere 
500.000 kr., Det er altså ikke penge 
men manglende lyst. Men andre ord, 
den udviklingen – som har været kendt 
i flere år, er på ingen måde blevet 
adresseret, selv om man har haft 
midlerne til at gøre det.  

Vores moderforenings regnskabet 
synes også besynderligt. Indtil 2014 
medtog man blandt andet anparter til 
en værdi af 200.000 kr., som Georg 
Stage Foreningen ejer i 
anpartsselskabet Gamle Georg Stage 
Drenges Mindestue. Værdien af disse 
anparter er i de seneste regnskaber 
fuldstændig forsvundet fra regnskab! 
Ronald Grasmeé og jeg har siden 
gennemgået de sidste års regnskaber 
fra København, og de rejser en del 
spørgsmål, som vi har bedt om svar 
på.  
 
Jeg mener, at vi har en forpligtigelse 
til at forsøge at vende udviklingen. Jeg 
vil derfor anmode generalforsamlingen 
om tilladelse til at anvende en del af de 
midler, som vi har modtaget fra 
Terkol-fonden til få fremstillet 
sweatshirts til eleverne, som de får ved 
indmeldelse i foreningen. Jeg vil også 
bede generalforsamlingen bemyndige 
bestyrelsen til træffe de nødvendige 
beslutninger, som kan medvirke til at 
øge tilslutningen til vores forening. 

 
Der fremkom følgende kommentar til 
formandens beretning: 
 

Bruno Thaibert spurgte om tinglysning af  
Rabens Have. Bjørn var interesseret i at få 
adgang til forpagtningsaftalen. Bruno Thaibert 
oplyste, at når arrangementer foregår i 
København, så var han interesseret i at deltage, 
men var utilfreds med manglende mulighed for 
parkering. 
Karl Nøhr oplyste at Therkelsen jo var gammel 
Georg Stage dreng – så derfor den store donation 
til Foreningen. 
Formandens beretning derefter godkendt. 
 
Ad 3: Regnskab: 

Regnskabet fremlagt af Ronald 
Grassmé. Godkendt 

 



 11

Ad 4: Valg: 
 

Alex Stigsen Nielsen modtog genvalg. 
John Byg udtræder af bestyrelsen som 
følge af sygdom. 
 
 

Ad 5:      Indkomne forslag: 

Formanden kunne meddele at der ikke 
var indkommet nogen forslag. 

 
Ad 6: Eventuelt: 
 

Karl Nøhr kunne fortælle, at han havde 
kontakt til både Jacob og 
Træskibsforeningn, som vi kan benytte 
i forbindelse med elevarrangementer, 
når vi holder Baksmønstring i Århus. 
Der vil være masser af aktiviteter på 
Pier 4 i forbindelsen med WM. Både 
Jacob og Træskibsforeningen var villig 
til at samarbejde med Foreningen i 
forbindelse med Baksmønstringen. 

 Ronald Grassmé kunne fortælle at på 
”Georg Stage Foreningen”s 
hjemmeside var der en lang historie 
skrevet af Peter Armfelt bl. a. om 
Rabes Have og dens tilblivelse. 

Formanden fik ordet til afsluttende bemærkning. 
Takkede for god ro og orden, inden der blev 
severet smørrebrød og drikkevarer. 

Referent: Alex Stigsen Nielsen 
 
Georg Stage Foreningen 
 
Som det fremgår af referatet fra vores 
generalforsamling, så havde vores kasserer 
Viggo Billstrøm indsendt et forslag, der gik ud 
på, at generalforsamlingen gav bestyrelsen 
bemyndigelse til at arbejde frem mod en 
nedlægning af Georg Stage Foreningen her i 
København. I daglig tale, kaldt hovedafdelingen. 
Da vi på forhånd havde kendskab til dette 
forslag, havde jeg kontaktet vores afdeling på 
Fyn og vores afdeling i Jylland, som året før selv 
puslede med tanken om at lukke. Nu er der 

kommet ny formand Bjørn Berthelsen, som ikke 
har i sinde at lukke afdelingen i Jylland, og fra 
Fyn hørte jeg at Kurt Kaysen gerne ville 
fortsætte. 
Vi har på ingen måde intentioner om at Fyn, 
såvel som Jyllands afdelingen lukker. Tvært 
imod. Grunden til vi kontaktede dem før 
generalforsamlingen, var udelukkende fordi 
bladet med indkaldelsen til generalforsamlingen 
var på gaden, og efter vores love annonceret i 
blad nr. 4 2017 og blad nr. 1 i 2018. 
Men punkt 6 i dagsordenen. ”Behandling af 
indkomne forslag” skal være os i hænde senest 8 
dage før. 
Vi syntes ikke det var i orden med at vente til 
efter generalforsamlingen. 
Det forårsagede, at Bjørn Berthelsen mødte op 
til generalforsamlingen og udtalte: Vi kunne 
ikke nedlægge hovedafdelingen, og i så fald 
kunne bestyrelsen bare gå af, så skulle han nok 
sørge for at tage over. 
Nu er det sådan at hovedafdelingen er 
hjemmehørende i København. Og 
generalforsamlingen skal foregå i København. 
For mig at se er det lidt, bøvlet, at 
hovedafdelingen skal styres fra Jylland, og man 
kunne tænke sig en del rejsen frem og tilbage i 
forskellige tilfælde. Men det er jo ikke 
foreningen som skal betale for det.  
På generalforsamlingen brugte vi heller ikke 
vores ret til en afstemning om Bjørns forslag og 
bestyrelsens forslag, for så var Bjørns forslag 
kommet i mindretal, og det havde sparet os for 
en del bøvl. 
 
Jeg kan godt se den skjulte dagsorden, som 
ligger i modstanden af nedlæggelsen af 
hovedafdelingen. Man hentyder ligefrem til, at 
det vil fjerne grundlaget for lokalafdelingerne. 
Sikke noget vås. Vi her i København har ikke 
patent på at gøre alt arbejdet. Bare fordi i glemte 
at tilbyde, at være med til, at dele arbejdet 
mellem os, da lokalafdelingerne blev oprettet er 
ikke ensbetydende med vi fortsat vil stå for det. 
Det står der overhoved ikke noget om i vores 
love. Vi skriver 2018 og Georg Stage 
Foreningen er det sidste sted, hvor der ikke er 
indført moderne ledelse. Det vil sige 
hovedafdelingen uddelegere, hvem der skal stå 
for ansvaret, at der udkommer 4 blade om året. 
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Udsendelse af girokort. Holde øje med 
medlemskartoteket og meget mere. Det er på 
tide vi får indført moderne ledelse. 
I dag er der moderne ledelse alle vegne. Her 
uddelegerer hovedafdelingen arbejdet til 
datterselskaberne eller, hvad de nu hedder, i 
modsætning til gamle dage.  
 
Og på denne baggrund er der ingen grund til at 
holde fast i en hovedafdeling. 
 
Vil man fortsætte foreningen, som den er 
strikket sammen i dag, så må man yde, og 
derefter nyde. Hvordan arbejdet skal fordeles 
mellem Fyn og Jylland, skal de helt selv 
bestemme. Vi overgår alle til menige 
medlemmer i den forening som opstår efterpå. 
 
Vi lagde ud med, at forsøge at komme i dialog 
med Fyn og Jylland. Ligeledes havde vi tænkt 
os, at give dem en sum penge hver, som alle 
parter kunne blive enige om. Men det ser 
desværre ikke ud til det bliver vejen. 
 
På generalforsamlingen blev det under punktet 
kontingent, vedtaget, at kontingentet for 2019 er 
sat til 0kr. 
Da det ikke er os, som skal stå for at sende giro 
kort ud og holde styr på ind og udmeldinger, 
samt afmelde døde. Hvad Fyn og Jylland finder 
ud af, vil vi selvfølgelig ikke blande os i. Hele 
medlemskartoteket m.m. stiller vi selvfølgelig til 
rådighed. 
 
Og så er der foreningens penge. I vores love står 
der, at det er Stiftelsen Georg Stages Minde, som 
skal have de penge som måtte være tilbage. Hvis 
Stiftelsen er ophørt skulle de gives til et andet 
maritimt foretagende efter bestyrelsens skøn. 
Som i alle sikkert ved, så arbejder Stiftelsen på 
at få Georg Stage ud at sejle 2 togter om året. 
Det vil bestyrelsen gerne være med til at bakke 
op om. I de sidste 3 år har skibet gennemgået en 
kæmpe renovering, betalt af fonde og 
privatpersoner m.m. Her er jeg nok lidt på bar 
bund, men beløbet sniger sig nok op i området af 
de 30 millioner kroner. 
Som det er nu sejler skibet i 4 måneder og ligger 
stille i 8 måneder. I gamle dage var den periode 
på Holmen gratis med strøm og vand fra land. 

Det er den ikke i dag. Her betaler man som alle 
andre betaler. 
Det syntes vi er spild af penge. De kunne lige så 
godt gå til driften. Tænk, hvis yderligere 40 
drenge og 20 piger kunne få et togt med Georg 
Stage. Selv om ikke alle kan komme videre til 
søs, så får vi nogle unge mennesker, som nok 
skal blive gode samfunds borgere. Ligeledes må 
der blive et par ekstra arbejdspladser til nogle af 
vores kollegaer. Den sag støtter vi op om, og her 
bliver pengene brugt fornuftigt. Jeg fatter ikke 
dem som er imod det. 
 
De penge Georg Stage Foreningen i København 
er i besiddelse af, er for mange år siden sparet op 
til renovering af vores stue. Det var på det sidste 
så slemt med fugtigheden og udluftningen, at vi 
alle, samt besøgende stank af sur tobak og 
gammelt værtshus når vi kom hjem. Ingen ville 
tro på vi havde været til møde i Foreningen. Alt 
tøj måtte skulle smides ude i bryggerset, før man 
fik lov til at komme ind i sit hus, og tøjet røg 
direkte i vaskemaskinen. Selskaber som lejede 
stuen var udsatte for det samme, hvorved der 
blev færre og færre udlejninger. 
 
Det ville vi sætte en stopper for, og det blev 
gjort for penge fra forpagtningen i APS. Men så 
blev Rabes Have solgt og købt i en uendelighed 
af spekulanter. Den første pris var 5 millioner kr. 
Så steg det rask. Den sidste pris var på 22 
millioner kr. lige før Finans krisen. En hver idiot 
kunne se det hus slet ikke var så mange penge 
værd. Banken som lånte køberen alle de penge 
kunne bare have sendt en aspirant hen for at se 
om det nu kunne passe. Uden at have den 
ringeste forstand på husværdier ville selv en som 
ham, finde ud af, at det ikke var 22 millioner kr. 
værd. Men bankerne havde slet ikke den 
kotyme, at gå ud og se på de huse de lånte penge 
til. Det er kun os dødelige, som skal have besøg 
af en ekspert, når vi vil låne i vores hus. Og er 
man først blevet pensionist med en friværdi på 3 
millioner i huset, kan man ikke låne penge for 
pensionen kan ikke betale renter og afdrag. Så 
der er kun et at gøre, hvis man som pensionist 
vil bruge af friværdien, sælge huset. Ham der 
lånte de 22 millioner stak af til Sydamerika. Her 
kan han ikke sove om natten af bare grin. Rabes  
 



 13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14

Have kom på 2 tvangsaktioner. På den sidste 
købte den nuværende ejer huset for 3 ½ million.  
Med de huslejer han vil få ind i fremtiden, er det 
en rigtig god forretning. 
 
Under al den turmult gennem disse år, og med 
advokatbistand i flere sager blev denne 
renovering af vores stue udsat. Det er de penge 
vi vil give Georg Stage Stiftelsen, så de kan få 
held med at få Georg Stage ud at sejle 2 togter 
om året. Og lur mig ikke, når det først kommer i 
gang, så finder man sikkert penge til at fortsætte 
årene efter.  
 
Her kommer en oversigt over, hvorfor vi er 
kommet til den beslutning, at afvikle foreningen 
i København. 
Vi har et kontingent i dag på 250 kr. om året. Vi 
syntes ikke der kan røres mere ved det. Det vi 
vinder på en forhøjelse, taber vi på medlemmer 
som melder sig ud. 
 
I dag har vi 301 betalende medlemmer. De 127 
er elever fra og med årgang 1992 og til 2017. 
Resten er fra årgang 1925 til og med årgang 
1991. 
Der ud over har vi lidt over 200 medlemmer som 
ikke betaler kontingent. Det er alle gamle elever 
bosat i U.S.A. Sydamerika, Australien Østen, 
EU og Sverige. Hvis de skulle betale det der 
svarer til 250 kr. når vi modtog pengene, så ville 
det være mere end det dobbelte. Det er en 
tjeneste vi har gjort i mange år. 
Det koster os i dag 27 kr. pr. blad for 
forsendelser uden for Danmark. 
Så har vi alle maritime institutioner, som 
søfartsskoler, navigationsskoler, sømandshjem, 
Georg Stage Stiftelsens bestyrelse, m.m. som 
ligeledes får tilsendt bladet.  
Økonomien går kun en vej, og det er nedad. Vi 
vil ikke gøre køb på den standard vi med hensyn 
til bladet har i dag for at rette op på økonomien. 
Vi må se i øjnene vi er en uddøende race. Vi kan 
da i det mindste glæde os over vi har holdt ud i 
81 år. 
 
Og for mit eget vedkommende vil jeg ikke holde 
liv i en skrantende forening, hvor vi ikke ser 
nogle medlemmer møde op, eller hvor der ikke 
er nogen form for opbakning, bare fordi jeg selv 

kan gå rundt og fortælle alle andre. ”Jeg er 
formand for Georg Stage Foreningen”. 
Vi har været aldeles tålmodige i de seneste 25 år 
og endda længere. Medlemstallet er bare gået 
nedad, år efter år, og nu begynder det at gå 
stærkt. Vi havde i lang tid troen på, at det nok 
engang skulle vende, men det har det bare ikke 
gjort. 
Ved baksmønstringen i Svendborg sidste år var 
vi 26 gamle elever fra hele landet, og 43 i alt 
med koner og kærester. Ved selve mønstringen, 
da vi kom til 1960, var vi 6 stk. ud af de 26. 
Herefter var der 1 fra 1971 og 1 fra 1985. Så fra 
1985 til 2017 var der ikke et øje. 
Tankevækkende.  
 
Som årerne er gået og nye medier er opstået, har 
ungdommen taget dem til sig og svigtet 
foreningslivet. Det gælder ikke bare os, men alle 
foreninger. Og hånden på hjertet. Hvorfor skulle 
de betale kontingent når de gratis kan gå ind på 
nettet og Google vores blad. Hvordan vil i 
forhindre det? Prøv selv. Google selv barkskibet 
Peking, og i får vores blad nr. 1 fra i år. Google 
holder skam øje med alt hvad vi laver.  
 
Vi har ikke noget vi kan tilbyde de unge. Og 
lokke dem ind i vores forening blot for at få 
noget kontingent, til at holde liv i foreningen for 
vores skyld, syntes vi her i København ikke om. 
Men lad os tænke, der pludseligt dukkede 3 – 4 
unge nye medlemmer op til en mødeaften. Så 
drømmer i om at de så vil sidde sammen med jer 
hele aftenen, og lytte til jeres røverhistorier? Jeg 
tror, de ret hurtigt sidder ovre i et hjørne, og 
stirre intenst ned på deres mobiltelefon og er helt 
fraværende. Vil det genere jer? Ja. 
Og tror i, at de kommer igen, hvis i beder dem 
lægge deres mobiltelefoner væk? Nej. 
Tænk bare på jeres egne familiefester. Hvor er 
alle de unge henne når hovedretten er spist? De 
sidder rundt på deres værelser eller andre steder, 
hvor der er gang i computere og mobiltelefoner. 
Når der så bliver råbt, nu er der dessert, kommer 
de farende ind til bordet, for dessert kan alle 
unge lide. Og et øjeblik efter er de væk igen. Når 
selskabet bryder op, må de voksne, mor eller far 
eller andre hen og få fat i dem og sige. ”Husk nu 
at sige tak for fødselsdagsgaven. ”Det kan de 
ikke selv finde ud af i dag. 
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I mere end 25 år har foreningen givet et skibs ur 
til årets Georg Stage elev. Vi har aldrig modtaget 
et brev eller bare et lille kort senere hen med tak 
og et par ord. Sådan noget bruger man ikke 
mere. Tiden er løbet fra det. 
 
For længe siden, da der kom omkring 20 - 25 
medlemmer til mødeaftenerne var bestyrelsen 
oppe på 11 personer. Det skyldes mange var 
aktive, og ude at sejle, og for at der altid var nok 
deltagere til bestyrelsesmøderne. Efterhånden 
som det tyndede ud i medlemsskaren, besluttede 
man at skære ned i antallet af 
bestyrelsesmedlemmer ved at man selv sagde fra 
eller af naturlig årsag. Nu er vi 7 
bestyrelsesmedlemmer, og vores møder har de 
sidste mange år ligget om eftermiddagen, som 
der er mødeaften samme dag. Vi er ca. 6 til 8. 
De dage vi ikke har bestyrelsesmøde ringer vi 
rundt og hører, hvem der kommer. Er det kun 2 
– 3 stykker aflyser vi. Det gjorde vi også her 
tirsdag den 10. april. 
 
Hvem vil også betale omkring 60 kr. i parkering 
for at møde op til en kop kaffe og en ostemad. 
Som formand møder jeg hver gang, og det er jeg 
nød til, for ejeren vil kun udlevere 1 nøgle til 
yderdøren, og det er en nøgle du ikke kan få 
kopieret. Jeg har en gammel bil der kører 10 km. 
på literen, så det er omkring 100 kr. pr. tur. Med 
toget koster det 90 kr. Men der er ingen garanti 
for, at det kommer lige med det samme. 
I de sidste 4 år har huset været under renovering, 
så der bor ingen i det endnu. Toilettet ude i det 
der engang var en gårdhave er brudt op, og 
bliver brugt af de polske arbejdere. Det er 
simpelt hen så uhumsk, så man ønsker ikke at 
benytte det. Du er på den, hvis du ikke selv har 
toiletpapir med hjemmefra, og ligeledes et par 
lyspærer, for at kunne orienterer dig. Og tag 
endelig pærerne med igen, for næste gang er de 
der ikke. Ofte sniger vi os op på volden eller om 
bag nogle parkerede biler når vi ”skal pudre 
næsen”. Men af en eller anden årsag, bedst som 
man tror man har gemt sig væk af vejen, 
kommer der altid en af det andet køn rask 
gående lige i retning, af det sted, hvor man står. 
Og så kan i sikkert tænke jer til resten. Det er 

slet ikke forhold vi kan byde gæster, så vores 
lille stue er i dag ikke egnet til foreningsliv. 
 
Der er en anden ting som har skabt nogle 
misforståelser. 
Georg Stage Foreningen er en ting og APS 
Gamle Georg Stage Drenge er en anden. Det er 2 
forskellige foretagender som ikke hænger 
sammen, og sådan har det været lige siden det 
blev startet. APS har skødet, hvori der står de er 
uopsigelige. Det bliver i dag styret af Viggo 
Billstrøm og Jørgen Amtrup. Steffen Schulz er 
trådt ud. Anparts selskabet har forpagtningen, og 
forpagtningen er sat op efter at ejeren har fået 
lov til at lave en huslejestigning på 5000 kr. om 
måneden pr. år i fire år i træk. Så huslejen er 
28.000 kr. pr. måned 
Georg Stageforeningen har aldrig betalt husleje. 
Det er anpart selskabet som betaler. 
Ejeren pønser på at renovere et par 
oplagringsrum i restauranten for så må han 
yderligere sætte huslejen op. Jeg har beskrevet 
alt dette i et tidligere blad, så mere vil jeg ikke 
komme ind på det her.  
 
Anders og Caroline overtog Rabes Have som det 
var dengang den forrige forpagter Kisser smed 
håndklædet i ringen. Alle gik rundt og havde en 
forestilling om at sundhedsmyndighederne ville 
forlange en kæmpe renovering, som vi slet ikke 
kunne betale, så aftalen blev, at de nye 
forpagtere selv måtte stå for hele renoveringen. 
De fik 2 måneder uden forpagtning, og med 
venners og andre håndværkeres hjælp gjorde de 
restauranten færdig. Køkkenet blev bygget om 
og alt køkkeninventar samt hele renoveringen 
har de selv betalt. Da sundhedsmyndighederne 
kom var deres eneste forlangende, at der skulle 
sættes 2 rækker hvide fliser over dem der sad der 
i forvejen. 
Så alt inventar i Rabes Have tilhører vores 
forpagtere, bort set fra et bord. De andre borde 
står i vores stue. 
Når de går på pension har anpart selskabet retten 
til at leje et tomt rum ud til 28.000 kr. pr. måned. 
Og rummet ser bedre ud end det rum vi overlod 
til dem. 
Anders og Caroline er Christianshavnere. De har 
boet i en lille 3 værelse lejlighed. Har lånt sig 
frem til bilkørsel fra vennerne. Det har været 
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deres liv, at lave mad til store arrangementer før 
i tiden, blandt andet for kongehuset, når de 
skulle have noget med fisk. Men de blev glade, 
da de hørte de kunne forpagte Rabes Have. Der 
har været flere ansatte, men i dag er der kun 
Anders, Caroline og en kok. Det har altid været 
en frokost restaurant, og for år tilbage var Rabes 
Have beskrevet i en bog om de 25 bedste 
frokostrestauranter i København. 
Mandag og tirsdag er der lukket. De andre dage 
er der åbent fra kl. 11.00 til 20.00 køkkenet 
lukker kl. 15.00 
Anders og Caroline har et stort netværk af 
venner som ofte mødes og spiser i restauranten. 
Det vil forsvinde med en ny forpagter, hvis han 
ikke lever op til kravene på Christianshavn. Det 
har været mareridtet for mange forpagtere på 
Christianshavn. 
 
Og så er der bladet. Da jeg påtog mig redaktør 
jobbet for 12 år siden havde vi et oplag på 1300 
blade. Vi var så optimistiske den gang, hvor vi 
endnu troede vi kunne få flere medlemmer. Så vi 
holdt det antal i nogle år, men måtte indse, det 
gik den forkerte vej. I takt med afgangen af 
betalende medlemmer har vi mindske oplaget af 
bladet. Og her lige før årsskiftet har vi barberet 
ned til ca. 629 blade, kun hvad vi skal bruge. 
Der bliver ikke nogen til foræring. Det gør 
udgiften til trykning af bladet noget billigere. 
Vi har hele tiden haft den regel, at når et medlem 
ikke har betalt i 3 år i træk, bliver vedkommende 
slettet. 
Så der bliver stadig sendt blade ud til 
medlemmer som ikke har betalt i 1 og 2 år. Det 
er en stor udgift for foreningen. 
Vi har i alle årerne haft den aftale med 
trykkeriet, at der skulle være farve på forsiden 
og bagsiden og på side 4 og  side 13. og så 
skulle bladet være på 16 sider. Hvis vi vil have 
farve på flere sider bliver det til en helt anden 
pris. 
For at mindste portoen har vi opfordret alle 
vores medlemmer til at sende deres e-mail 
adresse, så de kan modtage bladet digitalt. 
Fordelen er, at i modtager bladet et par dage 
efter vi har sendt PDF-filen til trykkeriet. Og alle 
farve billeder i bladet er også i farver når man 
printer det ud. Det er de kun på for og bagside 
og side 4 og side 13 i bladet. 

Ca. 150 og her i blandt ikke betalende 
medlemmer benytter sig af det. Men både jeg 
selv og mange andre foretrækker at sidde med et 
rigtigt blad. Det er noget som forsvinder inden 
for kort tid. 
 
Nu har jeg siddet på posten i 12 år og i en alder 
af 76 år har jeg besluttet at gå på pension ved 
udgangen af dette år. Min nabo Hjørdis har i alle 
årerne stået for at sætte det stof, som jeg 
kommer med ind i et af hende selv lavet 
computerprogram. Hun har i de sidste 3 – 4 år 
ønsket at stoppe, men med billig rødvin og slesk 
tale er det alligevel lykkedes mig at få hende 
med endnu et år. Så det bliver hendes sidste år. 
 
I begyndelsen var jeg rigtig glad for jobbet, og 
jeg var sikker på der inden længe lå en hel stak 
historier og andre artikler indsendt af vore 
medlemmer, så det ville da ikke være svært at 
være redaktør. 
Men som tiden gik og årene med, måtte jeg ty til 
at opfordre gennem bladet og i mine 
årsberetninger, og lige meget hjalp det. Jo, jeg 
fik indkaldelse til generalforsamlinger og 
julefrokoster m.m. og siden referatet af 
generalforsamlingen, samt hvor hyggeligt det 
havde været til julefrokosten. Det har gentaget 
sig år efter år. Og det er lige som om det ligger i 
luften, at nu har de sku fået stof nok der ovre i 
København, så må de selv finde på resten. 
Her gik jeg og troede vi havde en masse 
medlemmer som havde sejlet jorden rundt flere 
gange, eller dem som var gået i land og fået et 
spændende job eller havde rejst meget og 
oplevet ting og sager. De ville fylde mit bord 
med historier, vi alle ville elske at læse. Men nej 
der kom ikke noget. 
Stiftelsen Georg Stages Minde har i dag en 
hjemmeside fyldt med beskrivelser fra eleverne 
og kaptajnen fra flere togter tilbage. Der er også 
masser af små videoer fra mange forskellige 
begivenheder og episoder gennem de forskellige 
år. Hvis man er ældre og ikke rigtig har styr på 
det med en computer, så få et familiemedlem 
eller et barnebarn til at hjælpe dig i gang. Du kan 
få masser af timer til at gå med det. Og så ikke at 
forglemme ØK`s snesejler.dk, der er stof og 
underholdning til mange timer.  
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Hvad bliver konklusionen: Er det fordi man går 
rundt og syntes man ikke har oplevet noget, eller 
er det fordi man ikke gider sætte sig ned og gøre 
sig den ulejlighed, eller noget helt tredje? 
Det har selvfølgeligt stille og roligt taget glæden 
fra mig. Og den sidste gnist forsvandt, da jeg 
skulle lave blad nr. 1 2018. Jeg havde fået 
fortalt, at der ville komme et vigtigt indlæg til 
bladet, som havde deadline den 10. januar. Et 
stykke tid efter rykkede jeg for indlægget. Der 
skete ikke noget. Heller ikke hvorfor det var 
blevet forsinket. Et stykke tid efter måtte jeg 
sige, hvis ikke jeg får det indlæg i morgen 
kommer det ikke med i bladet. Et par dage efter 
kom det så, men billederne som hang sammen 
med artiklen kunne vi ikke få frem, uanset hvor 
meget vi bøvlede med det. Så måtte jeg igen 
bede om at få sendt billederne i et program som 
vi kunne bruge. De dukkede så op nogle dage 
efter, og vi kunne gå i gang. Men nu ligger 
landet således, at vi har en tid efter deadline, 
hvor vi går i gang med at lave bladet. Det ved 
jeg, Hjørdis og trykkeriet. Men når man 
overskrider tiden så meget som i dette tilfælde, 
så kommer man ind i vores private kalender, og 
så bliver det svært at finde en dag, alle kan. Her 
måtte jeg give mig, selv om jeg havde lovet at 
komme til en familiefest. For det var den eneste 
dag Hjørdis kunne. Trykkeriet har altid været 
rigtig flinke over for os. Det havde ikke gået 
andre steder. Men for mig var det dråben der fik 
bægeret til at flyde over. Der endte mine dage 
som redaktør. Dog har jeg lovet at lave de næste 
2 numre, hvis der ikke kommer noget andet i 
vejen. 
 
Vi er en bestyrelse på 7 medlemmer som ikke 
syntes vi skal holde liv i foreningen bare fordi vi 
godt vil være sammen, og det er da rart, at have 
den i ryggen. Vi kan godt finde ud af at være 
sammen på andre tidspunkter. Vi har været 
meget sammen privat. Der er en lille gruppe af 
elever fra togtet 1960 som holder sammen privat 
og ses en gang om året med 2 overnatninger. Det 
går på skift. Og vi kan godt rumme dem som 
ikke var med i 1960. 
 
PÅ togtet 2017 havde jeg selv et barnebarn med. 
Da han kom hjem sagde han det var det bedste 
han havde gjort, og han havde været rigtig glad 

for togtet og han havde fået en masse nye 
venner. Da jeg så spurgte ham om det ikke var 
noget for ham og hans nye venner, at melde sig 
ind i foreningen og få gang i den. Det blik han 
gav mig, sagde mig alt. Det skulle jeg under alle 
omstændigheder ikke regne med. 
 
Vores holdning til en forening i dag som 
muligvis kunne inddrage nogle af de unge er en 
forening på face book. Det er helt gratis, og man 
behøver sådan set ikke have nogen til at styre 
den. Alle kan byde ind med, hvad de har på 
hjertet. Det kræver bare man jævnligt går ind og 
ser med. 
Mange af elevårgangene er på face book. Jeg er 
selv med i nogle af dem, og bliver inviteret til 
fest af og til. 
Ved sådanne lejligheder spørger jeg dem som er 
til stede og som ikke er medlem om de ikke vil 
være med. Men svaret er hver gang nej. 
 
Ja, jeg kunne fortsætte med mere endnu, men 
stopper for denne gang. Der kommer stadig 2 
blade mere. 
 
Bestyrelsen fortsætter sine bestræbelser på at 
afvikle Georg Stage Foreningen København  
 
Formanden.  

 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag den 18. 
september 2018 kl. 16.00 i Rabes Have. 
 
Som det står at læse andet sted i dette blad agter 
Bestyrelsen for Georg Stage Foreningen 
København at afvikle foreningen her i 
København ved slutningen af året 2018. Det har 
ikke noget at gøre med afdelingen Fyn og 
afdelingen Jylland. De vil fortsætte, og 
medlemmerne her fra Sjælland overføres til dem. 
 
Ved afvikling af foreningen er det ifølge vores 
love paragraf 11 som træder i kraft. Den lyder 
som følgende: 
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Paragraf 11. 

Foreningens opløsning. 
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens 
eventuelle midler til Stiftelsen ”Georg Stages 
Minde”. 
Hvis stiftelsen er ophørt med at eksistere, 
overgår midlerne til et andet maritimt 
velgørende formål efter generalforsamlingens 
valg. 
Foreningens opløsning – eller en væsentlig 
ændring i dens formålsparagraf – skal  vedtages 
på en i den anledning indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
foreningens medlemmer er til stede. En 
forudsætning for nedlæggelse er, at mindst 2/3 af 
de fremmødte stemmer herfor. 
 
Såfremt en generalforsamling med formål som 
nævnt ovenfor ikke kan opnå den for 
beslutningsdygtighed fornødne tilslutning, 
indkaldes med mindst en måneds varsel til 
endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
 
Bestyrelsen har den opfattelse, at det nok ikke er 
sandsynligt, at 2/3 af alle medlemmerne vil 
møde op den dag. Men nu står det i vores love, 
og så skal det selvfølgelig overholdes. Bliver 
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig går 
vi hjem igen.  
 
Så bestyrelsen har derfor allerede valgt en ny 
dato, som bliver som følgende: 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 16.00 i Rabes 
have. 
 
Det vil således være muligt, at denne indkaldelse 
til en ekstraordinær generalforsamling kan 
annonceres i 2 på hinanden følgende blade af 
”Fuldriggeren” 
 
Med venlig hilsen Formanden 
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Fødselsdage 

juli 2018 

 
1980025 
Peder Rosenberg 

Pedersen 
Boserupvej 202, 
Kattinge, 

DK 4000 Roskilde 
Fylder 55 den 01-07-
2018 
 

1949064 
Jens Peter Nielsen 
Pilegårdsvænget 13 A, 

DK 5800 Nyborg 
Fylder 85 den 03-07-
2018 
 

1975049 
Tom Anker Kristensen 
Fjordparken 1, 

DK 4500 Nykøbing Sj 
Fylder 60 den 03-07-
2018 
 

1970041 
Steffen Schultz 
Skodsborgvej 412, 

DK 2942 Skodsborg 
Fylder 65 den 07-07-
2018 
 

1948008 
Skjold Krøyer 
Tuenvej 77, Elling, 

DK 9900 Frederikshavn 
Fylder 86 den 09-07-
2018 
 

1980059 
Peter Sylvest Worm 
Tammosevej 50, 

St. Lyngby, 
DK 3320 Skævinge 
Fylder 55 den 11-07-
2018 

 
1954065 
Anker Nissen 

Kalavej 2, 
DK 3450 Allerød 
Fylder 80 den 11-07-
2018 

 
1952054 
Børge Rosholm 

Birkholmvænge 4, 
DK 5700 Svendborg 
Fylder 83 den 13-07-
2018 

 
1953068 
Verner Helsinghof 

Højrupsvej 70, 3. tv., 
DK 9900 Frederikshavn 
Fylder 81 den 13-07-
2018 

 

1966041 
Niels Thomsen 
Kroggyden 2, 
DK 5474 Veflinge 

Fylder 70 den 13-07-
2018 
 

1960077 
Erik Andersen 
36/200 Terralong 
St. Kiama 

AUS 2533 Kiama 
Fylder 75 den 14-07-
2018 

1997503 
Erik Krüger Hansen 
Haldbjergvej 2, 
DK 9900 Frederikshavn 

Fylder 75 den 18-07-
2018 
 

1953076 
Hans Lindenborg 
Birkevej 1, 
DK 5800 Nyborg 

Fylder 81 den 22-07-
2018 
 

1947058 
Torben Emanuel Dam 
Galionsvej 7, 2. 0018, 
DK 1437 København K 

Fylder 88 den 25-07-
2018 
 

 

Fødselsdage 

august 2018 

 

1965002 
Hans Brønfeld 
Granbakken 31, 

DK 7130 Juelsminde 
Fylder 70 den 04-08-
2018 
 

1969044 
Kaj Flemming Brodersen 
Constantiaparken 3 A, 

DK 2960 Rungsted Kyst 
Fylder 65 den 04-08-
2018 
 

1970030 
Tom Raun 
Nyker Hovedgade 9, 

Nyker 
DK 3700 Rønne 
Fylder 65 den 07-08-
2018 

 
1949130 
Hans Aage Pedersen 

Hegnsgården 29, 2. tv., 
DK 2670 Greve 
Fylder 85 den 09-08-
2018 

 

1948140 
Henning Kastbjerg 
Karleby 
Strandvejen 96, 3. th., 

DK 2900 Hellerup 
Fylder 85 den 09-08-
2018 

 
1970044 
Søren Abbednæs 
Andekæret 10, 

DK 5300 Kerteminde 
Fylder 65 den 16-08-
2018 

 
1970066 
Jørgen Bendtsen 
Alleen 125, 4. th., 

DK 2770 Kastrup 
Fylder 65 den 20-08-
2018 

 
1949116 
Erik Nygaard Nielsen 
Valdemarsgade 11, st. 

tv., -0013, 
DK 7100 Vejle 
Fylder 85 den 20-08-

2018 
1965033 
Jens Peter Holbech 
Nielsen 

Lindegårdsvej 144, 
DK 7400 Herning 
Fylder 70 den 20-08-

2018 
 
1985023 
Jette Thastum 

Brorsonsvej 24, 
DK 8260 Viby J 
Fylder 50 den 26-08-

2018 
 
1959072 
Poul Martin Blaske 

Duebakken 13, Gudhjem, 
DK 3760 Gudhjem 
Fylder 75 den 30-08-

2018 
 
 

Fødselsdage 

september2018 

 
1985005 

Henrik Magaard 
Vanjas Gränd 23 
S 24565 Hjärup 
Fylder 50 den 02-09-

2018 
 
1981008 

Kim Jørgen Andersen 
Dalvangsvej 14, 2. th., 
DK 2600 Glostrup 

Fylder 55 den 10-09-

2018 
 
1950064 
Kurt Bruun Kaysen 

Degnemosen 1, 
Vindeby Tåsinge, 
DK 5700 Svendborg 

Fylder 84 den 11-09-
2018 
 
1999042 

Toki Róin 
Bjarnoyarvegur 18, 
FO 100 Tórshavn 

Fylder 40 den 12-09-
2018 
 
1949077 

Erik Graugaard 
Kastanievej 7, 
DK 4220 Korsør 

Fylder 85 den 23-09-
2018 
 
 

 
 

 

VI ØNSKER ALLE 
TILLYKKE! 
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   G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge.    

 

 

 

 
 
 

 
 

Husk vi mødes i ”Rabes Have”  
Langebrogade 8 DK-1411, København K. 

Tlf. 32573417 


