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Da det er den sidste kammeratskabsaf-
ten i sæsonen indleder vi traditionen 
tro med en fællesspisning, hvortil vi har 
”vore bedre halvdele” med.  

Altså mødes vi denne aften kl. 18.00 
med ægtefæller/ledsagere til en hyggelig 
gang FÆLLESSPISNING, hvor Hov-
mester Kjeld Thejl serverer Sprængt 
svinekam m. peberrodssovs, kartofler 

og gemyse.

Herefter skal vi se billeder og film fra 100 
års jubilæet
Efter spisning rigger vi projektor og 
lærreder til, så vi kan se nogle af de 
mange billeder og filmklip, Sonja Kirk 
tog under jubilæumsdagene. Herunder 
klip fra festgudstjenesten, receptionen 
og festen.

Næste kammeratskabsaften
”Sæson-afslutning” - Torsdag den 27. april
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KABYSRYGTET 
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, 
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

Redaktør: 
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com

Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945 
E-mail: np@npgrafisk.dk

EBELTOFT MARINEFORENING
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

BESTYRELSEN :

Formand:
Erich Heiner Franzen
Tlf.  40 27 10 33
erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
flheede@hotmail.com

Kasserer 
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
eriklyager@hotmail.com

Sekretær, leder af Skydeudvalget 
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, 
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt 
foreningens fartøjer: 
Poul Lindhardt Bojesen
Tlf. 30 20 40 10
pbojesen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com

Hovmester:
Kjeld Thejl, 
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com

Første suppleant:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Anden suppleant:
Lasse Bonde Mikkelsen
Tlf.  40 25 13 06
lassebondemikkelsen@hotmail.com

Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Erik Lyager (1. reserve)
Tlf. 87 52 10 45 - 20 57 52 17
Nils Jørgen Tastum (2. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01

Interne revisorer:
Erik Grønlund, tlf. 51 52 63 82
e.groenlund@gmail.com

Finn Adamsen, tlf. 23 24 84 97
fia@nybolig.dk

UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:

Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20

Leder af travalje-restaureringen:
Christian Koudal
Tlf. 86 34 18 17

Leder af praktisk vedligeholdelse af 
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marine-
stuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90 

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af 
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:
Jørgen Halling-Illum
Tlf. 40 50 65 53 - 35 10 82 11
illum@mail.dk

Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 38 38
flemminghjorth@live.dk

Deltagelse vil koste 90,- kr. pr. person for 
spisning, kaffe og foredrag, - excl. drik-
kevarer selvsagt. Disse købes til Marine-
stuens normale favorable priser.
Af praktiske årsager er vi nødt til at be-
grænse deltagerantallet til 85, - hvorfor 
det bliver de 85 først tilmeldte, der kan 
deltage. Evt. ”overskydende” vil blive 
skrevet på venteliste og tilbudt plads i 
tilfælde af afbud. – Tilmelding foretages 
på den fremlagte tilmeldingsliste i Ma-
rinestuen, senest lørdag den 22. april. 
Falder ens vej ikke forbi Marinestuen, 

kan man ringe til Marinestuen onsdage 
og lørdage i åbningstiden og ved vagt-
havende høre, om der stadig er plads. 
Efter sidste tilmeldingsfrist er tilmel-
ding bindende, og afbud kan kun ske 
med frigørende virkning, såfremt der er 
en anden, der kan overtage ens plads.

HUSK: Emblem skal bæres, - uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr.. Nye 
medlemmer, der endnu ikke har mod-
taget emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst. 

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22

E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk

Traditionen tro vil vi markere årsdagen 
for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 
ved at lægge en buket rød-hvide blomster 
ved foreningens mindesten ved Havnen.
Alle de af foreningens medlemmer, der 
har lyst til at deltage i denne lille højtide-
lighed, er meget velkomne hertil. 
Der skal mødes kl. 10.00 i Marine-

stuen, hvorfra vi samlet begiver os til 
mindestenen, hvor blomsterbuketten 
lægges, og der siges nogle få ord i anled-
ning af begivenheden.

Traditionen tro slutter vi af med, at fore-
ningen er vært ved en kop kaffe for de 
deltagende.

9. MAJ - ”Søværnets Dag” ved Fregatten Jylland
- årsdagen for Slaget ved Helgoland

Fotos: Erik og Ingelise Lyager

5. MAJ - ved mindestenen på Havnen, 
- årsdagen for Danmarks Befrielse

Søværnets Dag” afholdes igen i år ved 
Fregatten Jylland. Programmet er endnu 
ikke fastlagt og vi henviser derfor til Fre-
gatten Jyllands hjemmeside 
www.fregatten-jylland.dk og til dags- og 
lokalpressen samt vor egen hjemmeside, 
www.ebeltoft.marineforeningen.dk

Kl. 11.10 starter paraden for inviterede 
på Torvet med Søværnets Tamburkorps 
i spidsen hvorefter paraden går gennem 
Byen. De medlemmer, der vil blive bedt 
om at være med til at repræsentere fore-
ningen officielt, vil blive kontaktet di-
rekte.
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Djurslands Høreklinik
Høreapparater 

med offentligt tilskud!

Ny Lufthavnsvej 26
Aarhus Lufthavn  

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Egenbetaling fra kr. 0,-

Otodan-European Hearing

Djurslands
Høreklinik
Høreapparater, ørepropper, 
batterier og tilbehør

Vi fører alle typer  
høre-

apparater  
- også de 

allermindste!

Batterier, ørepropper, tilbehør til høreapparater,
jagthøreværn, gratis høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 21
8560 Kolind

Overfor Aarhus Lufthavn
Tlf. 8637 3100

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 
Vibæk Strandvej i Ebeltoft.

       Åbningstider Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00 

Ring til os i Slagtevognen på telefon: 
3028 7555

TC Jewelry
Adelgade 37

8400 Ebeltoft

26284860

TC Jewelry

”Skafferfesten” er som bekendt det ar-
rangement, hvormed foreningen en gang 
om året siger ”Tak for hjælpen !” til de 
mange medlemmer, der i det forløbne år 
har rakt foreningen en hjælpende hånd, 
- eksempelvis i forbindelse med :
Vedligeholdelsesarbejder på vore byg-
ninger og skydebanen - Ved ”Juleskaf-
ningen” på Fregatten Jylland – Ved op-
sætning og nedtagning af flag-alléen 
– Ved Slupkorets mange optrædener 
– Ved Slupsejladsen – Som kabys- eller 
barhjælpere ved særlige arrangementer 
eller ved alm. lørdags- og onsdagsåb-
ninger – Som ”Kabysrygte-lay-out’er”, 
- samlere og -omdelere – Som deltager 
i ”Pudselauget” – Ved vedligehold-
else af kanoner, minebøsser, ankre og 
mindesten m.v. – Ved anlægsarbejder 
og renholdelse af udenomsarealerne 
– Ved rengøring og oprydning m.v. i 
Marinestuen – Som sælgere af de små 
Valdemarsflag Valdemarsdag – Som 
banekommandører, skivedommere og/
eller anden form for hjælp i forbindelse 
med diverse skydearrangementer, ved 
til- og afrigninger af travaljen – Ved 

planlægning og gennemførelse af 100 års 
jubilæet - o.s.v., o.s.v.
Som de sidste par år vil vi ikke begrænse 
os til kun at invitere de medlemmer, der 
har rakt foreningen en sådan hjælpende 
hånd, men også de ikke-medlemmer, 
der har hjulpet foreningen på den ene 
eller anden måde, hvilket fortrinsvist vil 
sige i kabyssen og bag baren. Disse ikke-
medlemmer vil få en særskilt invitation.

Vi går ud fra, at alle selv er klar over, 
hvad man har hjulpet med til af den 
ene eller anden art i det forløbne år. – 
Af hensyn til skafningens tilrettelæg 
-ning vil vi gerne bede om TILMELD-
ING, der bedes givet på den fremlagte 
tilmeldingsliste i Marinestuen, - senest 
onsdag den 10. maj

Som sagt vil vi denne aften gerne sige 
Tak for hjælpen !
Og det gør vi ved, at foreningen gen-
tager succes’en fra sidste år og er vært 
ved en gang:
Stegt flæsk med persillesovs

Årets skafferfest
Fredag den 19. maj kl. 18.00
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Generalforsamlingen bød i år på lidt æn-
dringer, da vi ligesom sidste år startede 
med torskespisningen. 
Og torsken var velsmagende og veltil-
beredt kogt torsk. Stor tak til hov-
mester Bent Olsen og hans kabysper-
sonale !!!

Efter torsken var tiden til det mere 
formelle. 
Formand Erich Franzen bød velkommen: 

 Godaften, - og velkommen til generalfor-
samlingen 2017.
Jeg håber at I, ligesom jeg har haft en 
hyggelig torskespisning.
Jeg er glad for at se,  at der er mange frem-
mødte her i aften. Tak for det.

Traditionen tro afholder vi altid gener-
alforsamlingen om torsdagen før d. 28. 
FEB., som er Ebeltofts Marineforenings 
stiftelsesdato. Vi skulle have afholdt gene-
ralforsamlingen d. 23. feb., men besty-
relsen har valgt at fremrykke den en uge, 
da vi den 28., her i Marineforeningen, 
afholder reception i forbindelse med vores 
100 års jubilæum og har en del arbejde i 
ugen op til den. 
Jeg kan sige at vi er ved at få lagt sidste 
hånd om de 2 store arrangementer vi har 
i forbindelse med 100 års jubilæet, re-
ceptionen d. 28. feb. og gallafesten d. 11. 
marts.
Det vender jeg tilbage til senere.

Jeg håber, at vi nu får en både god og sag-

lig afvikling af generalforsamlingen, - så 
vi dermed kan vedligeholde de gode tradi-
tioner på værdig og god vis.

Traditionen tro indledte vi med Flaghejs-
ning og afsyngelse af første vers af 
Kongesangen. Herefter blev flaget sat på 
halv, og de medlemmer, som er afgået 
ved døden det forgangne år, blev min-
det. Herefter gik vi over til uddeling af 
jubilartegn. Der var 50-års tegn til Vagn 
Lassen, 40 års tegn til Brian Aistrup, 
Ove Mikkelsen og Oluf Oxholm 25 års 
tegn til Niels Aage Thomsen, Ingvardt 
Christensen, Ole Bjerregaard, Anker 
Gindesgaard, Erik Hebsgaard Andersen, 
Svend Petersen, Niels Iver Sørensen og 
Per Krogh Madsen.
Der var overrækkelse af emblem til Mark 
Bjerg og Jens Kr. Meller Tomsen

Herefter var der tildeling af Marine-
foreningens hæderstegn i Sølv til Niels 
Poulsen for hans indsats med grafisk 
opsætning af tryksager for foreningen. 
Herunder på Kabysrygtet gennem 10 år. 

Første punkt på dagsordenen var valg af 
dirigent. Bestyrelsen forslog Benny Mag-
nussen. Der var ingen modkandidater og 

Benny takkede for tilliden og for valget. 
Benny kunne konstatere, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet, da den 
var annonceret i kabysrygtet for decem-
ber måned 2016. 
Derefter fik Erich Franzen ordet for 
aflæggelse af bestyrelsens beretninger.
Hovedpunkterne bringes herunder. Af-
snit om foreningens mange aktiviteter er 
udeladt, da det ellers ville blive et meget 
omfangsrigt Kabysrygte:

Beretning:
 
2017 har været et aktivt år med mange 
gode medlemsaktiviteter.
Af de positive oplevelser vil året nok især 
huskes for 3 ting:

09. maj:  Søværnets Dag med  march gen-
nem byen fra Det Gamle Rådhus med 
afslutning på Fregatten til et fremragende 
Tattoo.
13. aug.: Prinsens Musikkorps kom tradi-
tionen tro til Ebeltoft, hvor de gav en kon-
cert på Torvet. Der var frokost i Marine-
foreningen.
05. sep.: Den officielle flagdag for ud-
sendte, hvor Ebeltoft Marineforening i 
samarbejde med Våbenbrødrene, arran- 

Rolig generalforsamling

4
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gerede den efterhånden traditionelle 
march igennem byen, samt højtide-
ligheden på Torvet.  Efterfølgende var der 
spisning i Marinestuen.

Hvis vi udover disse højdepunkter i årets 
løb skal nævne foreningens øvrige aktiv-
iteter i kronologisk rækkefølge. 

Herefter gennemgik formanden de ak-
tiviteter, der havde været gennem året. 
Disse er undladt her i kabysrygtet af hen-
syn til pladsen.

Der har i alt været 34 arrangementer i 
2016
Udover alle disse specifikke arrangemen- 
ter har vi haft en del aktiviteter, der ikke 
blot lader sig omtale i forbindelse med 
konkrete datoer.

Pudselauget har i 2016 mødtes 3 gange og 
har med pudsecreme og knofedt sørget for, 
at Marinestuens sølv- og messingtøj altid 
har taget sig pænt og præsentabelt ud, når 
her har været officielle arrangementer. 
I alt er over 100 mandtimer leveret på 
denne konto. Tusinde tak for det.
De ugentlige travaljeroninger i sommer-
halvåret har fungeret i bedste velgående 

- til stor glæde for de gæve gaster. – I alt 
14 rorskarle har deltaget i sommerens ro-
ninger, og der er anvendt mange mand-
timer ved årerne.
Travaljen blev søsat d. 28. maj og optag-
ningen blev gjort d. 31. oktober.
Første rotur var den 22. juni. Og den sid-
ste var d. 28. oktober.
Der er gennemført 10 roninger, - 8 ro-
aftener måtte aflyses pga. for kraftig vind 
og rorskade. 5 ro-aftener på grund af for 
få fremmødte.
Tak til styrmand Peter Nielsen og hans 
afløser-styrmænd, der med ihærdighed 
sikrer, at denne maritime aktivitet holdes 
i hævd.

Året 2016 var også for Slupkoret et travlt 
år.

Iflg. korets beretninger i kabysrygtet, har 
koret i løbet af 2016 optrådt 34 gange og 
med sine glade strofer glædet rigtig mange 
tilhørere, - det være sig ved både officielle 
og ved mindre officielle arrangementer 
som fødselsdage, jubilæer, firmafester, på 
plejehjem og mange andre lejligheder.
Hvis man antager, at der i gennemsnit 
har deltaget 20 sangere pr. optræden – og 
forudsætter, at hver optræden i gennem-

snit har varet ca. 1 time, vil det sige, at der 
ved disse optrædener er ”leveret” ca. 700 
mandtimer.
Hertil kommer korets 48 øveaftener som 
de har gennemført i 2016. 
Koret har tilbragt i alt 170 timer, som 
svarer til over 7 døgn sammen i 2016.
Koret består af 34 sangere og 5 musikere.
Slupkoret har stadig plads til nye sangere, 
så mød op på en tirsdag kl. 19.00 i Ma-
rinestuen for at se, om det er noget dig.
Slupkoret er også ude efter en eller to nye 
musikere. Så hvis der er nogen, der kender 
en, der spiller harmonika, guitar, violin 
eller et andet instrument, er koret meget 
interesseret.

Bestyrelsen vil meget gerne sige TUSINDE 
TAK til hele slupkoret og specielt Uwe for 
det gode samarbejde i det forgangne år.

Tirsdagstræffet 
Tirsdagstræffet har fået sin helt egen plads 
i beretningen i år.  
Tirsdagstræffet, der startede som et tiltag 
for at genvinde de ”gamle tider”, hvor Ma-
rinestuen var åben i mange hverdage. 
Medlemmerne kunne komme og få sig en 
kop kaffe og en øl, samt en sludder mellem 
venner.

Der gik ikke længe, før at dette ”tirs-
dagstræf” tog om sig, og de deltagende 
medlemmer begyndte, på eget initiativ, 
at opfriske, rengøre og reparere tiltrængte 
ting rundt om og i Marinestuen.  
   
De startede 5 gæve gutter. I dag kommer 
der mindst 20 medlemmer om tirsdagen.
Jeg og bestyrelsen vil gerne takke alle 
de, der deltager i Tirsdagstræffet for det 
KÆMPE stykke arbejde, der lægges for 
dagen om tirsdagen…. TUSINDE TAK.  

Flagalléen
Flagalléen er blevet en stor og indbringen-
de del af Ebeltoft Marineforenings økono-
mi. Den indbragte over 46.000 kr. i 2016.
Vi har meget store problemer med at skaf-
fe folk nok til at op- og nedtage flagalleen.
Det er desværre de samme personer, der 
bliver trukket på hver eneste gang. Selv 
for de mest hærdede medlemmer kan det 
blive for meget. 
Jeg og bestyrelsen vil igen i år opfordre alle 
her i aften til at melde sig under fanen og 
give en hånd til flagalleen.
Jørgen Halling-Illum har overtaget flag-
galléen efter at Kjeld Thejl blev hovmester.
Planlægningen af flagalleen vil være 
meget nemmere, hvis der var 60 mand, 4
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der var villige til at hjælpe, i stedet for de 
nuværende ca. 20.
Så meld jer under fanen og meld jer til 
Jørgen Halling-Illum
Alternativet er, at vi må melde fra på op- 
og nedtagningen af flagalleen. Marine-
foreningen vil miste mange penge og kon-
tingentet vil stige. Vi kan ikke undvære 
pengene.
Jeg og bestyrelsen vil gerne sige TUSINDE 
TAK for hjælpen til alle flagallégaster for 
den kæmpe indsats, der har været ydet i 
det forgangne år. 
En særlig stor tak, skal lyde til Jørgen Hal-
ling-Illum, som endnu engang har ydet en 
fantastisk indsats.   
     
Skyttelauget
Som bekendt skal der aflægges en særskilt 
beretning om Skyttelaugets aktiviteter, der 
efterfølgende skal indsendes til landsskyt-
teudvalget. Som altid vælger vi at aflægge 
denne som en integreret del af selve gene-
ralforsamlingsberetningen. 
2016 blev også et travlt år for skytterne.
Landsskyttestævnet blev i år afholdt 
i Brøndby og vi deltog med 6 skytter. 
Stævnet var et godt og velplanlagt ar-
rangement. Vores skytter gjorde en fin 
indsats og opnåede en 5. plads i hold-

konkurrencen med 874 point. Dette var 
desværre en plads dårligere end i 2015. 
Jørn Mortensen blev med 196 point 
Landsskytte i Veteran-klassen, mens Peter 
Brøgger kom ind på en 2. plads for frit-
stående.

Ellers har året budt de sædvanlige 
konkurrenceskydninger.   
 
Det startede med den Indendørs Fæl-
lesskydning d. 30. januar. Ialt 27 skytter 
fra Skytteforeningen, Vaabenbrødrefore-
ningen, Borgerligt Fugleskydningsselskab, 
Flyverhjemmeværnseskadrille 275 Djurs-
land og os selv deltog. Vi besatte 1. plad-
sen i holdkonkurrencen og Steen Zacho 
blev bedste individuelle skytte. 

Fregatskydningen den 5. marts havde igen 
i år et lidt skuffende deltagerantal med 
kun samlet 36 medlemmer, der trods det 
lave fremmøde havde en hyggelig efter-
middag i overensstemmelse med de bed-
ste traditioner herfor. Årets Fregatkap- 
tajn blev Peter Brøgger ved eget skud. Og 
vi skal derfor opfordre flere medlemmer 
til at deltage i denne skydning, der som 
bekendt er i Marineforenings regi og ikke 
et skyttelavs arrangement. Fregatskydnin-

gen i 2017 afholdes lørdag den 1. april. 

Foreningsmesterskabet den 21. maj havde 
ikke for mange deltagere, kun 14 personer, 
dette til trods for der var sendt reminder 
om det ud per mail. Foreningsmestre blev 
Jørn Mortensen i ”åben klasse”, Jørgen 
Brøgger v Jørn Mortensen i ”lukket klasse” 
og Pia Skarritsø i ”bedste resultat i forhold 
til eget gennemsnit af 5 træningsskyd-
ninger”.

Man fristes næsten til at sige ”traditionen 
tro” vandt vi 4-kantskydningen mod 
Århus, Randers og Grenaa Marinefore-
ninger den 11. september her i Ebeltoft. 
Vinderholdet var vores Hold 2 med 433 
point. Det bestod af Pia Skarritsø, Tom 
Skarritsø og Flemming Kristensen. Bedste 
individuelle skytte blev Jørn Mortensen, 
Ebeltoft med 148 point. 

Også Soldaterforenings-skydningen mel-
lem alle soldaterforeningerne på Djurs-
land den 18. september, var en god dag for 
os, da vi også her indtog førstepladesen. 
Denne gang var det hold 2 med Pia Skar-
ritsø, Tom Skarritsø og Jørn Mortensen 
med 439 point, der vandt. I den individu-
elle konkurrence besatte vi førstepladsen 

med Jørn Mortensen med 149 point. 

Ved Distriktsskydningen den 29. oktober i 
Randers tilbage-erobrede vi pokalen, som 
vi i 2015 måtte afgive til Horsens. Det blev 
vores hold 3 med Steen Zacho, Gert Agger 
og Steen Dideriksen der vandt med 436 
point. 

Den 14. december havde vi juleskydning 
i forbindelse med ”onsdags forjul”. Skyd-
ningen blev gennemført som en makker-
skydning, og der deltog 30 denne aften. 
Ganske flot fremmøde.

Da Dykkeskolen ikke kom på besøg i 2016 
gennemførte vi ikke Adoptionsskydning. 

Sideløbende med disse store skydninger 
har vi deltaget i Marineforeningens lands-
dækkende hjemmebaneskydning hvor vi 
”landede” på en 9. plads af de 14 delta-
gende laug.
Ligeledes sideløbende har vi afviklet vore 
ugentlige træningsskydninger hver onsdag 
aften, - i månederne oktober-april med de 
populære ”makkerskydninger”. Den første
onsdag i måneden og ”sommerskyd-
ningerne” med efterfølgende grill-hygge 
på terrassen i juni, juli og august. 4
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Disse skydninger om onsdagene har, 
fratrukket hjemmebaneskydning, ført til 
at der er afgivet ca. 600 serier, svarende 
til 22.000 skud. Vi skal også her sige tak 
til de medlemmer, der deltager i skydeba-
nevagten og åbner skydebanen hver ons-
dag aften. Samt en stor tak til skydeudval-
get for et godt samarbejde. 

Nok om skydning.

Jeg vil gerne takke vores hovmester Kjeld 
Thejl, som virkelig har ydet en kæmpe in-
dsats i kabyssen m.m. Han har troligt stil-
let op til næsten samtlige arrangementer 
m.m. samt flere faste lørdagsfrokoster. 
Han har tilsidesat mange private ger-
ninger, som et arrangement i Marinefore-
ningen har stået i vejen. 
Tusinde tak Kjeld for det store arbejde.
Jeg skal herunder endnu engang opfordre 
alle her i aften til at tage skridtet og melde 
sig til kabysholdet. Kjeld har brug for jer. 
Han er ikke, som i nok tror, en bisse, men 
en rigtig flink og hyggelig fyr, der er en 
sand fornøjelse at være sammen med.
Arrangementerne her i foreningen, samt 
lørdagsfrokosterne skulle gerne forblive 
som en del af de faste traditioner, der 
skaber sammenhold i foreningen. Vi har 
brug for flere hænder. 
TUSINDE TAK til kabyshjælperne.
En særlig til Kjeld Thejl, som er hovmester. 

Der skal også lyde en stor tak til de 
medlemmer der frivilligt har meldt sig til 
planlægningen af vores 100 års jubilæum. 
Uden jer var der nok ikke blevet noget ar-
rangement. 
Tusinde tak for alle de timer I har lagt i 
det. 
Det er ikke få.
Vi glæder os til at se resultatet af de mange 

timers arbejde.

En speciel tak skal lyde til Jørgen Brøg-
ger, der egenhændigt har været redaktør 
på det kæmpe stykke arbejde der ligger i 
at udfærdige et tidsskrift for foreningens 
100 års historie. Resultatet af de mange ti- 
mers research m.m. er blevet fantastisk. 
Udgangspunktet var fra start et hæfte, 
men under research’en blev Jørgen hurtigt 
klar over, at et hæfte ikke var nok. Det 
skulle være en bog. 
Resultatet ser I d. 28., hvor bogen udgives.
Alle medlemmer i Ebeltoft Marinefore-
ning får foræret et eksemplar.
Nærmere info d. 28. feb. samt det efterføl-
gende nummer af kabysrygtet.  

TUSIND TAK Jørgen for det store stykke 
arbejde med udfærdigelsen af tidsskriftet.

De ugentlige lørdags-åbninger bliver sta-
dig mere populære, og antallet af frokost-
gæster, er – omend meget forskelligt fra 
gang til gang – ikke kun stabilt, men også 
stigende. Det er tydeligt, at flere og flere 
finder det hyggeligt at lægge vejen forbi 
Marinestuen og indlede week-enden med 
en hyggelig lørdags-frokost.

Som nævnt tidligere var Ebeltoft Marine-
forening repræsenteret ved alle årets send-
emands- og distriktsmøder. 

Foreningen har pt. 16.-02.-2017 280 
medlemmer. Vi har i årets løb fået 7 nye 
medlemmer, 5 er som nævnt afgået ved 
døden og 13 har siden 01.-01.2016 meldt 
sig ud. – Altså en netto-tilbagegang på 11.

Tilbagegangen på 11 skyldtes flere ting, 
såsom flytning, svær sygdom, dødsfald 
samt manglende kontingent betalinger. 

Nogle få har også meldt sig ud grundet det 
faldende antal udgivelser af kabysrygtet i 
2016. 
Tilgangen af nye medlemmer kan 
naturligvis godt blive bedre. Derfor vil 
vi også gerne gentage vores opfordringer 
til alle medlemmer om at medvirke til 
at skaffe nye, yngre medlemmer, - MEN 
vær i den forbindelse også opmærksom 
på, at optagelsesbetingelserne skal være i 
orden. Der er ingen grund til at skuffe en 
person ved først at stille vedkommende et 
medlemskab i udsigt, - hvis vedkommende 
så efterfølgende skal have besked om, at 
optagelseskriterierne ikke er opfyldt.

Som det fremgår af foranstående, har vi et 
utroligt højt aktivitetsniveau her i forenin-
gen, - og jeg tror roligt, at man kan påstå, 
at det er – om ikke dén så i hvert fald én af 
de foreninger – her i lokalsamfundet, hvor 
man får mest for sit kontingent, - hvis 
man ellers vil benytte sig af det.
Jeg vil gerne sige stor tak til alle de 
medlemmer, der støtter op og møder op til 
foreningens arrangementer. 
En ekstra stor tak vil jeg gerne sige til alle 
de medlemmer, der gang på gang møder 
op og hjælper med afviklingen af de ar-
rangementer og opgaver, der er blevet 
gennemført igennem hele året. Det være 
sig lige fra deltagelse i Slupkoret, opsæt-
ning af flagalle, Skydearrangementer, 
afvikling af Lørdagsfrokoster, Mindehøj-
tideligheder, kammeratskabsaftener, ro- 
aftener, pudsedage osv ,osv. 
Uden disse medlemmer, der brænder for 
foreningen, havde den forening, vi ken-
der i dag, og det gode kammeratskab ikke 
kunnet bestå. 
Tusinde tak til alle jer.

Beretningen her er den samlede besty-

relses, men personligt vil jeg gerne rette 
en stor tak til mine bestyrelseskolleger, til 
suppleanterne og til revisorerne for godt 
samarbejde i det forløbne år, - et år, der 
som nævnt har været præget af stor ak-
tivitet.

Ikke mindst Marineforeningens 100 års 
jubilæum har været meget tidskrævende, 
og et stort tak til jer som har brugt mange 
timer i de to udvalg.
Uden jer og bestyrelsen bag mig ville det 
nok aldrig have gået så godt.
Et kæmpe tak fra mig.
     
 
Og med disse ord overgiver vi hermed be-
retningen til generalforsamlingen.
Erich Franzen

Der var følgende spørgsmål og kom-
mentarer til beretningen: Uwe Weissfeld 
oplyste at det var 34 gange Slupkoret 
havde optrådt i 2016
Der var kommentar fra Søren Basse om-
kring anerkendelse af det arbejde der 
udførtes. 
John Olesen havde et poetisk indlæg.
Der var indlæg fra Jens Høj, Chris-
tian Koudal og Karl Schmidt om, at de 
gerne så bestyrelsen arbejde på at få 
optagelseskravene lempet. Formanden 
svarede, at der forgår en proces i 
Landsforeningen omkring Marinefore-
ningernes fremtid. 

Punkt 3: 
Erik Lyager gennemgik det fremlagte 
regnskab, hvor han fremhævede de 
væsentligste punkter samt væsentlige 
afvigelser i forhold til sidste års regnskab.
Der var efterfølgende følgende kommen-
tarer til regnskabet. 4



Uwe Weissfeld spurgte ind til udlejning 
af Marinestuen. Erik Lyager redegjorde 
herfor.
Uwe Weissfeld havde spørgsmål til pos-
ten ”Salg og Køb af effekter” omkring 
hvorfor CD’er var inkluderet i dette. 
Erik Lyager kunne oplyse at revisionen 
havde anbefalet denne opstilling, hvor-
for bestyrelsen fulgte den.

Regnskabet blev godkendt

Punkt 5. Bestyrelsen havde ingen forslag, 
ligesom der heller ikke var nogle ind-
komne forslag. 
Punkt 6 var fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for-
satte uændret på 450 kr. Dette blev ved-
taget.
Kassereren fremlagde herefter budgettet 
for 2016.
Punkt 7. Valg til bestyrelse og suppleant-
er:
Valg af Kasserer for en periode på 2 år. 
På valg var Erik Lyager. Erik var villig til 
genvalg. Der var ikke andre, der stillede 
op. Erik blev valgt.
Valg til bestyrelsen. På valg var Peter 
Brøgger.  Peter var villig til genvalg. Der 
var ikke andre, som stillede op. Peter 
blev valgt. 
På valg var Lars Bolvig. Lars ønskede 
ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog sup-
pleant Pia Skarritsø. Der var ikke andre 
der stillede op. Pia blev valgt. 
Valg af suppleanter. Begge pladser var 
ledige, da Pia Skarritsø blev valgt ind i 
bestyrelsen, og 2. suppleant var Verner 
Hansen, der ikke ønskede at genopstille. 
Bestyrelsen foreslog Knud Erik Over-
gaard som 1. suppleant. Knud blev valgt 
til 1. suppleant. Til 2. suppleant foreslog 

bestyrelsen Lasse B. Mikkelsen. Lasse 
blev valgt. 

Bestyrelsen ser herefter sådan ud.
Formand: Erich Franzen 
Kasserer: Erik Lyager.
Frank Heede, Peter Brøgger, Pia Skar-
ritsø, Kjeld Thejl. Poul Bøjesen.
Suppleanter: Knud Erik Overgaard og 
Lasse B. Mikkelsen   

Punkt 8: Valg af revisor og revisorsup-
pleant. På valgt var begge revisorer, da Ib 
Petersen er aftrådt grundet dårligt syn. 
Revisorsuppleant Finn Adamsen har 
derfor de sidste gange været, indkaldt 
som revisor. Ib genopstillede derfor ikke. 
På valg var også Erik Grønlund som re-
visor. 
Bestyrelsen foreslog Erik Grønlund som 
revisor for en 1 årig periode og Finn 
 Adamsen for en 2 årig periode. Begge 
blev valgt.

Revisorsuppleantposten var derfor va-
kant. Bestyrelsen foreslog Uwe Weiss-
feld. Uwe blev valgt. 
 
Interne revisorer er herefter.
Erik Grønlund og Finn Adamsen
Intern revisorsuppleant er Uwe Weiss-
feld.
Punkt 9: Valg af sendemænd. Bestyrels-
en anmodede om, at den traditionen tro 
måtte udpege sendemænd. Dette blev 
bevilget. 
Punkt 10: Valg af flagbærere: Tommy 
Schmidt, Erik Lyager og Nils Jørgen Tas-
tum blev alle genvalgt. 
Punkt 11: Eventuelt, 
Under punkt 11 blev blandt andet uddelt 
årets vådeskud, som i år tilfaldt Flem-
ming Hjort Christensen. Da Flemming 

skulle hjem efter en kammeratskabsaften 
manglede hans bil. Flemming mente den 
var blevet stjålet. Det viste sig dog, at det 
var Flemmings bedre halvdel, der havde 
hentet bilen efter aftale med Flemming.

Flere af roerne på travaljen debatterede 
om der skal sejl på travaljen.
Peter A. Nielsen efterlyste et flag med 
Marineforeningsemblem til Travaljen. 
Bestyrelsen kunne oplyse, at der er an-
søgt om et sådant hos Danmarks-Sam-
fundet. 

Flemming Hjort orienterede om Tirs-
dagstræffet

Jan Kastorp spurgte ind til 5. september. 
Den Nationale Flagdag. Jan foreslog, at 
der til denne blev sunget ”Vift stolt på 
Codans bølge”.

Tommy Schmidt spurgte til annonce-
tegning i Kabysrygtet, og om man over-
vejede at invitere annoncørerne til en 
aften med spisning i Marinestuen, som 
man gjorde for nogle år side. Bestyrelsen 
svarede, at man vil overveje dette.

Peter Brøgger spurgte til, om der stadig 
var interesse for en London tur. Det var 
ikke tilfældet. 

Efter dette takkede dirigent Benny Mag-
nussen for forholdsvis god ro og orden. 
Herefter blev flaget halet ned og sidste 
vers af Kongesangen sunget.

Generalforsamlingen havde i år samlet 
72 medlemmer. 

Facebook skaber jo meget debat, og der 
kan siges mange ting for og i mod. Men 
med den udvikling, der er i medierne, 
bliver de sociale medier oftere og oftere 
stedet, hvor folk søger information og 
deler oplevelser. Disse medier kommer 
også ud til flere personer, end en normal 
hjemmeside gør. Vi er selvfølgelig klar 
over, at mange ikke benytter sig af face-
book, men mange gør, og via dette medie 
når vi ud til mange over hele landet. 
Derfor har foreningen nu oprettet en fa-

cebook side, hvor der løbende vil blive 
lagt opdatering og billeder ud. Siden 
administreres af Flemming Hjort, Erik 
Grønlund og Peter Brøgger.

Så er du på facebook så søg Ebeltoft 
Marineforening og synes godt om siden.

Foreningen nu på Facebook
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Vi er nu kommet over jubilæumsdagene, 
og hvilke dage det var ! – Der var tale 
om 4 særdeles flotte arrangementer og 
vi har fået mange roser for udførelsen. 
Det har krævet en stor indsats af de, som 
har været involveret, men når man efter-
følgende kigger tilbage på jubilæet, føler 
man bestemt også, at det var indsatsen 
værd. 
Alle arrangementerne har tidligere været 
omtalt flere gange i Kabysrygtet, og vi 
skal derfor ikke beskrive dem nærmere, 
men de var alle vellykkede. Og som det 
fremgår af første indlæg i dette Kabys-
rygte, skal vi ved kammeratskabsaftenen 
i april se billeder og film fra dagene om-
kring jubilæet. Der bliver sikkert også 
mange gode historier at udveksle. 

Foreningen har jo fået lavet en jubilæums- 
nål og en jubilæumsbog til medlem-
merne. Disse udleveres til medlemmerne 
i Marinestuen. Har man endnu ikke fået 
disse, kan de hentes i stuens åbningstid-
er. Det vil ikke være muligt at få sendt 
disse ting, da det vil give bestyrelsen ek-
stra arbejde og store portoudgifter. 
Både nål og bog udleveres hele 2017. Det 
vil sige, at har man ikke hentet disse ved 
udgangen af 2017, bortfalder medlem-
mernes mulighed for at få bogen og 
nålen gratis, og hvis man ønsker dem, 
må man købe bogen og nålen.

Og hermed bringer vi et mindre uddrag 
af billeder fra dagene. 

Flot 100 års jubilæum
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Vi havde i år valgt at flytte Fregatskyd-
ningen til den første lørdag i april. Igen 
p.g.a. af 100 års-jubilæet. Det blev en 
rigtig hyggelig dag som havde samlet 43 
skytter, hvilket var 7 mere end de 36 sid-
ste år. Der er dog stadig et godt stykke op 
til tidligere tiders 70-75 deltagere. I alt 
havde 111 medlemmer tegnet skud i år.
Også Fregatskydningen havde i år ”ju-
bilæum” (eller mere korrekt: Rund fød-
selsdag). Nemlig ”70 års jubilæum”. Og 
dette fejrede vi selvfølgelig også. Fore-
ningen startede med at være vært ved 
en Fregatdram med glassene opstillet i 
ankerfacon, og i pausen var der hjem-
melavet lagkage med fødselsdagslys. Tak 
til Ingelise Lyager som havde lavet lagk-
agerne. 
Som det fremgår af overskriften blev 
Tommy Schmidt Fregatkaptajn ved eget 
skud, da han kl. 17.37 skød krudtkam-
meret ned.
I alt skulle der 259 skud til, før Fregatten 
blev sænket.
I anledning af jubilæet havde vi også 

besøg af Landsskytteudvalgs-formand 
Pierre Jensen, København, til Fregat-
skydningen. Tak til Pierre for besøget og 
for at hjælpe med præmieoverrækkelsen, 
- samt for de pæne ord til foreningen ved 
afslutningen.

Resultaterne fordelte sig som følger:
 
1. Store Bram: Jacob Svane v. Maja Jensen
2. Fore Bram: Anders Kristensen v. Peter 
Brøgger
3. Bergginen: Torben Iversen v. Bent 
Olsen
4. Store Mærs: Bent Ole Rehr v. Flem-
ming Hjorth
5. Fore Mærs: Poul Dahl v. Christian 
Koudal
6. Blændsejl: Jørgen Zederkoff v. Aage N. 
Hansen
7. Mesan: Tommy Persen, eget skud
8. Storsejl: Jens Bo Laursen v. Jørgen Ny-
huus
9. Fok: Mogens Rasmussen v. Georg 
Sand

Festlig jubilæums-Fregatskydning
Tommy Schmidt ny Fregatkaptajn

Skyttelauget
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10. Krudtkammer: Tommy Schmidt, 
eget skud

1. Skyttepræmie tilfaldt Tommy Schmidt 

og 2. skyttepræmie Jørgen Nyhus.

Landsskyttestævnet blev i år afholdt i 
Skive og vi deltog med 8 skytter. Ifølge 
dem var der tale om et rigtig godt ar-
rangement, og som det kan ses af resul-
taterne på Landsskyttelavets hjemme-
side www.skyttelavet.dk gjorde de en 

fin indsats. Jørn Mortensen blev for 4. 
gang veteran-landsskytte. Samlet kom 
holdet ind på en 8. plads ud af de i alt 19 
deltagende skyttelaug. Flot gået af vore 
dygtige skytter, - og stort tillykke til dem 
alle. Vi håber, at skytterne er klar igen til 

Fin indsats ved landsskyttestævnet i Skive

Når disse linier læses, er den sidste mak-
kerskydning i denne ”sæson” overstået. 
Ved de seneste makkerskydninger så re-
sultat sådan ud:
01. februar: Makkerskydning. - Godt 
besøgt. De præmiegivende resultater
Nr. 1: Christian Koudal & Jørn Mortens-
en, 296. 
Nr. 2: Hans Skov & Steen Zacho, 291/11 
X  
Nr. 3: Bent Olsen & Tommy Schmidt, 
291/5X

Makkerskydning 2. marts. Der var 
denne aften kun 13 skytter, så der var 
kun præmie til de 2 bedste makkerpar.

Disse blev: 
Nr. 1: Tom Skarritsø og Hans Skov - 294 
point.
Nr. 2: Steen Zacho og Steen Dideriksen 
– 292 point.

Vi holder nu en pause i makkerskyd-
ningerne indtil vi den første onsdag i 
juli starter med ”sommerskydningerne”. 
Men indtil da fortsætter vi naturligvis 
med de ugentlige træningsskydninger 
hver onsdag aften. – Og har du fami-
lie eller venner, der kunne tænke sig at 
skyde, er du velkommen til at tage dem 
med.

Makkerskydningerne

næste år, hvor Landsskyttestævnet af-
holdes i Nyborg. Indtil da må vi i skarp 
træning for at se om vi ikke kan gøre det 
endnu bedre næste år.
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Ja, marts er en hård måned, ikke mindst 
skydemæssigt. Traditionelt afvikles vort 
interne foreningsmesterskab den sidste 
lørdag i marts, - og da marts måned i år 
jo altså har været ”hård”, er det besluttet 
at flytte foreningsmesterskabet til den 
10. juni.
Som anført er denne skydning for 
ALLE medlemmer, - og er altså ikke 
forbeholdt ”eliteskytter”. Tvært imod 
sikrer vi – ved at have både en ”åben” 
og en ”lukket” klasse samt den tidligere 
indførte nye disciplin ”bedste resultat 
i forhold til eget gennemsnit af 5 træn-
ingsskydninger” – at der er lige vinder-
muligheder for alle. I den nye kategori 
konkurrerer man altså kun mod sig selv, 

- og eksempelvis vil en, der måske skyder 
137 eller 138 i forhold til et gennemsnit 
på 137, kunne vinde over en, der skyder 
f.eks. 145 i forhold til et gennemsnit på 
146 eller 147. 
Vi håber, at disse tiltag kan være med til 
at øge interessen for at deltage.
Der må som bekendt skydes med egne 
rifler, - og når vi ser, hvor mange privat-
ejede rifler, der står i våbenskabet, burde 
der være håb om øget deltagelse i forhold 
til tidligere.
Den åbne skydning omfatter 3 prøveskud 
og 20 gældende. Stående skydestilling 
med fast anlæg.
Den lukkede skydning omfatter 3 
prøveskud og 10 gældende, der skydes 

FORENINGSMESTERSKAB
Lørdag den 10. juni, kl. 14.00
med både ”åben” og ”lukket” skydning samt ”bedste re-
sultat i forhold til eget gennemsnit”
- og efter skydningen starter vi grillen på terrassen

for en anden person, hvis navn skytten 
ikke kender. Ligeledes stående skydning 
med fast anlæg.
Konkurrencen om bedste resultat i 
forhold til eget gennemsnit omfatter 
(naturligvis) 5 prøveskud og 15 gæl-
dende, svarende til en normal træn-
ingsskydning. Også her skydes der med 
fast anlæg.
Der er naturligvis pokalpræmie til alle tre 
foreningsmestre, - idet der som bekendt 
også er en pokal til disciplinen om bed-
ste resultat i forhold til eget gennemsnit. 
I den ”lukkede” skydning vil der endvi-
dere være en skyttepræmie til den skytte, 
der sikrer sejren til foreningsmesteren.

Deltagelse koster 35,- kr. for hver af de 
tre hovedserier, hvortil bemærkes at det 
er frit, om man vil deltage i en, to eller 
alle tre af hovedskydningerne. 

Efter skydningerne vil der også være 
pokaloverrækkelse for de forskellige 

skydninger i det forløbne år. Det drejer 
sig således om pokalerne for bedste re-
sultat af 5 træningsskydninger, h.h.v. 
med og uden anlæg, samt om Restaurant 
”Havskum”s pokal for bedste resultat ved 
Den Udendørs Fællesskydning og det af 
Per Brønner udsatte sølvfad ”Lilly” for 
bedste resultat ved Distriktsskydningen.

Som noget nyt i år starter vi efterføl-
gende grillen op og der vil være mu-
lighed for at grille gode ringriderpøl-
ser. Grillen vil være klar kl. 18.00 og 
her er familie til medlemmerne også 
velkomne. 

Det er Skydeudvalgets håb, at forenin-
gens medlemmer vil møde talstærkt op 
og være med til at sikre en rigtig hyggelig 
eftermiddag. – Som tidligere formand 
Walther Dalhoff sagde: ”Dette skulle ger-
ne blive lige så hyggelig en eftermiddag 
som Fregatskydningerne”.

Sommerskydning i juni udgår
Som følge af at vi ved foreningsmesterskabet starter grillen op udgår sommer-
skydningen i juni måned.

26 27



Den 15.01. havde Kurt Haugård inviteret 
os til at synge til hans 70 års fødselsdag. 
Fødselsdagen blev holdt på Restaurant 
Mols Bjerge i Knebel.
Det var en festlig dag hvor restauranten 
var fyldt op til allersidst plads. Udover 
Slupkoret var der også et hornorkester, 
som spillede. Kurt er jo selv en festlig 
mand, som vi sætter stor pris på (fortæl 
ham endelig ikke det), med mange skøre 
og underholdende indslag. Men denne 
dag var han nød til at blot at sidde og 
høre på os og vi gav den hele armen. Vi 
lagde ikke fingrene imellem, når vi for-
talte, hvordan vi sommetider opfattede 
ham. Det blev en fornøjelig dag, hvor 
næsten alle sang med på vores sange.
 
Tirsdag den 28.02.
Det var jo Marineforeningens 100 års ju-
bilæum og der var rigtig mange gæster, 

ja der kunne vist ikke være flere. Der var 
en helt fantastisk stemning. Vi fra slup-
koret havde lovet at synge nogle af vores 
populærere sange, og der var mange som 
sang med. En dejlig dag.
 
Den 11.03.
Der var festmiddag for Marinefore-
ningen på Park Hotellet. Der var rigtig 
mange, som havde tilmeldt sig, og der 
var bestemt en god stemning, da vi fra 
Slupkoret kom for at synge. Her var vi 
jo heldig, at så mange kunne være med 
til at synge. Der blev gynget og sunget, 
noget vi i koret godt kan lide at se på. En 
rigtig hyggelig aften, og om der var no-
get at bemærke! ja da, det er der indimel-
lem. Om ikke andet så måtte admiralen 
kalde til ro og orden ind i mellem. Tak til 
Marineforeningen.
Hilsen Ove

Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Sonja Kirk
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Kommende arrangementer
28.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Vi ser billeder og film fra 

              jubilæet - jvfr. side 1

05.05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – jvfr. side 5

06.05.: Soldaterforeningstur til Sønderborg slot. – jvfr februar kabysrygtet.

09.05.: ”Søværnets Dag” – ved Fregatten Jylland. – jvfr side 5

19.05.: Skafferfest. – jvfr side 7

10.06.: Foreningsmesterskab – jvfr side 26

15.06.: Valdemarsfest. – Nærmere i juni-Kabysrygtet.

01.07.: Sommerskydning

05.08.: Sommerskydning

Tirsdagstræffet er stadig populært, og som følge af dette udvides åbningstiden 
nu. Træffet er hidtil startet kl. 10.30 men åbningstidspunktet fremrykkes nu til 
kl. 10.00
Der startes som altid stadig med kaffe og morgenbrød. 

T I R S DA G S T R Æ F F E T
Tirsdagstræf
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v/Karina & Kristian Glerup Busk
Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER RestauRant & Vinbutik

Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og 
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pin-
selørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne 
januar, marts, april, september og 
november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Den 16. februar

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning den 1. april
Juleskydning den 13. december

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2017
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Torsdag den 2. februar skulle vi have 
været en tur på Kvadrat. Dette måtte 
desværre aflyses, da Kvadrat stadig er 
under ombygning. Vi måtte så i al hast 
finde på noget andet. Det blev så til en 
skydeaften, men desværre var der ikke 
nok tilslutning, så vi måtte aflyse.

Torsdag den 2. marts var 22 medlemmer 
mødt op til Havfruernes årlige ordinære 
generalforsamling. Da formanden havde 
budt velkommen, gik vi over til dagsor-
denen.

1. Valg af dirigent.
Best. foreslog Bente Klemmensen. Det 
blev enstemmigt vedtaget, og Bente 
takkede for valget.

2. Valg af stemmetællere.

Grethe Ebler og Herdis Jensen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning.
Formanden oplæste denne, og blev god-
kendt med stor applaus.

4. Kassereren oplæste dette. Det blev en-
stemmigt godkendt og rost af revisoren.

5. Kontingent.
Best. Foreslog en forhøjelse på 25 kr. I 
alt 175 kr. årligt. Dette blev enstemmigt 
vedtaget.

6. Indkomne forslag.
Der var ingen.

7. Valg af bestyrelse. På valg var:
Bente Klemmensen, næstformand mod-
tog genvalg
Ulla Lægs, kasserer modtog genvalg

Nyheder fra Havfruerne

4

www.agservice.dk



Specialværksted for reparation og vedligeholdelse 
af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer 
EXIDE batterier til alle vogne

www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

Flyvefisken
Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Ebeltoft Optik
v/aut. optiker Ann Christensen
Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 7373 
E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Klinik for Fodterapi
                        Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
FOR SUNDERE FØDDER

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...
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Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE
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Helle Dalhoff, best.medlem modtog gen-
valg
Inge Povlsen, best.suppl. modtog gen-
valg
Inger Mikkelsen, best.suppl. modtog 
genvalg
Grethe Ebler, revisor modtog genvalg
Helle Bøjesen, revisorsuppl. modtog 
genvalg

8. Eventuelt. Der var ingen emner.

Derpå takkede dirigenten for god ro og 
orden og afsluttede generalforsamlingen.
Herefter oplyste formanden, at et besøg 
hos Kvadrat i april var udelukket, da 
deres ombygning først er klar sidst på 
sommeren. Så det kan først blive aktuelt 
i september.
Formanden foreslog igen en skydeaften 
og Grethe Ebler bowling. Vi blev enige 
om skydning.
Formanden fremlagde også et forslag 
om et loppemarked i Marineforenin-
gens gårdhave til sommer med ef-
fekter fra medlemmerne, og pengene 
skal selvfølgelig gå til Havfruernes 

fælleskasse. Formanden undersøger 
nærmere.
Formanden meddelte også, at vores 
majmøde er fastsat til den 29. maj med 
besøg hos Furierne. Ligeledes er besøget 
af Skuderne fastlagt til den 8. juni.
Derefter var der kontingentbetaling af de 
medlemmer, som gerne ville betale kon-
tant.

Så var det tid til kaffe og franskbrød med 
pålæg og vores traditionelle bankospil. 
Helle var som sædvanlig opråber. Det 
hele foregik under stor moro. Vi måtte 
gå over til præmie på både 1 og 2 ræk-
ker foruden fuld plade, hvis vi skulle nå 
at blive færdige inden midnat.
Der var et bord, hvor næsten alle præmi-
erne blev vundet, især Tove hev mange 
hjem (det lignede juleaften). Så vi blev 
enige om, at til næste år byttede vi plads.

Klokken blev 22.30, inden vi sluttede en 
vellykket og hyggelig aften. Bestyrelsen 
var færdige med oprydningen ca. 2330.

Ref. Ulla Lægs
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Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366 
info@ebeltoftautocenter.dk

Dit Bosch Car Service værksted

Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft
8634 2082
svarer hele døgnet

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisæt-

telse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, 
madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for 
at støtte en god sag og sende dig en 
venlig hilsen fra

Tlf. 8634 1988

EBELTOFT
- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft
Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf. 70 22 09 99

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft
Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Tlf. 7022 0999

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100 

revision     rådgivning

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77
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Café • Restaurant • Grill/Is-Café

HYTTEFADET
Havnevej 11A • Ebeltoft

86 34 66 86
hyttefadet.nu

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag 
Spis hvad du kan

99,-
-også som Take away

Bordbestilling anbefales

Michael Sesler
Advokat
Telefon                        (+45) 86 34 12 81
Mobil                           (+45) 51 55 40 91
Titel                                Aut. bobestyrer
E.mail            ms@djursland.ret-raad.dk
Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

ADVOKATF IRMAET
S E S L E R

N 56 12.029, E 10 40.811

4
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O 
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk

Gavekort 250 kr.
Rabat ved køb af Rayban solbriller. 

kan ikke kombineres med andre rabatter eller b
yttes til kontanter.

Den blå brille
Mød os på

Facebook

STARK Rønde
Åkærsvej 2 - 8410 Rønde

Tlf. 8637 1344
Mandag til fredag kl. 6-17

Lørdag kl. 9 - 14
Søn- og helligdage kl. 9-14



Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt


