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NÆSTE KAMMERATSKABSAFTEN
”Sæson-afslutning” - Torsdag den 3. maj 

Som det ses af overstående er sæsonens sidste kammeratskabsaften i år flyttet til den 
første torsdag i maj. Dette skyldes at den sidste torsdag i april i år falder sammen med 
Bededagsferien. 

Aftenen adskiller sig også på andre punkter fra de seneste sæsonafslutninger. 
Vi har denne aften IKKE fællesspisning først.
Til gengæld skal vi have:

EKSKLUSIV VINSMAGNING 
med Christian fra ”Hos Walter”

Hertil serverer vi ”små hapser”, 
lavet af Marlene, der er kendt fra de flotte kanapéer,

 vi fik ved vores 100 års jubilæumsreception.
Aftenen starter kl. 19.00

Husk denne aften kan ledsager ”medbringes”, 
ligesom Havfruerne også er velkomne.

	

Æ
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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
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, leder af skydeudvalget:
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:
Mark Bjerg
Tlf. 53 95 76 55
mb211282@hotmail.com

Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Nils Jørgen Tastum (1. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01
Paul Erik Nielsen (2. reserve)
Tlf kommer i næste nummer

Interne revisorer:
Hans Skov, tlf 40 17 66 11
hansskov@post10.tele.dk
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 28 38
flemminghjorth@live.dk

3

Deltagelse vil koste 150,- kr. pr. person 
for vinsmagningen, ”hapser” og kaffe.  
Andre drikkevarer kan købes til Ma-
rinestuens normale favorable priser.

Der skal minimum være 40 tilmeldte, 
for at arrangementet gennemføres !
Tilmelding foretages på den fremlagte 
tilmeldingsliste i Marinestuen, senest 
torsdag den 26. april. Falder ens vej 
ikke forbi Marinestuen, kan man ringe 
til Marinestuen onsdage og lørdage i åb-

ningstiden og ved vagthavende høre, om 
der stadig er plads. Efter sidste tilmel-
dingsfrist er tilmelding bindende, og 
afbud kan kun ske med frigørende virk-
ning, 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. 

        Ole Wibe fra borde
Vi har mistet vort gode medlem Ole 
Kjærgaard Wibe. Efter flere års sygdom 
tabte han kampen og gik fra borde den 
2. marts 2018. Om tre måneder ville han 
være fyldt 73 år. Ole Wibe blev født i 
København som søn af et grønthandler-
ægtepar, og det var vel den almindelige 
opfattelse, at han skulle overtage denne 
grønthandlerforretning. Men det var 
ikke det, der stod i Oles horoskop. Han 
søgte andre udfordringer, og interessen 
for det tekniske og det maritime, kom-
bineret med oplevelsestrang gjorde, at 
han valgte at læse til maskinmester. Efter 
endt uddannelse fik han sin udlængsel 
og oplevelsestrang indfriet, da han blev 
ansat i Mærsk, hvor han fik hyre som 
2. mester og senere avancerede til 1. 
mester. Senere fik han ansættelse som 
1. mester i Aarhus-rederiet Blæsbjerg & 
Co., med hvilket han blandt andet sej-
lede på Grønland. 
I årene efter 2. Verdenskrig næg-
tede Sydafrika at anerkende Namibia 
(tidligere Tysk Sydvestafrika) som selv-
stændig nation. I 1988 blev Namibia 
endelig selvstændig stat, og i midten af 

1990-erne blev der indgået aftale om 
dansk støtte til Nabias fiskeriinspek-
tion. Denne støtte omfattede levering 
af det danske fiskeriinspektionsskib 
”Havørnen” samt dækning af udgifterne 
til en dansk nøglebesætning i fem år. Her 
blev Ole Wibe af DANIDA udsendt som 
maskinchef, hvor han – ikke kun i fem, 
men i ti år – var med til at uddanne na-
mibiske fiskeriinspektionsbesætninger.
Ole Wibes sejlende karriere sluttede med 
flere år som maskinchef på Anholtfær-
gen.

På trods af sin maritime baggrund kom 
Ole Wibe besynderligt nok ikke til at af-
tjene sin værnepligt i Søværnet. Han blev 
taget til ingeniørtropperne – antagelig 
på grund af sin tekniske baggrund som 
maskinmester. Her var han på sergent-
skole på Bådsmandsstrædes Kaserne 
(det nuværende Christiania) og gjorde 
efter sergent-uddannelsen tjeneste på 
Ryvangens Kaserne ved siden af Minde-
lunden resten af sin soldatertid. 
Ole havde bosat sig i Aarhus, hvor han 
og familien først boede i Herluf Trolles-
gade og senere købte hus i Rodskov. Her Æ
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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

kom Oles samfundssind, under årene i 
Aarhusområdet, til udtryk som medlem 
af politihjemmeværnet. 
Omkring årtusindskiftet flyttede han 
og Bente til Ebeltoft, der lå bekvemt i 
forhold til tjenesten på Anholtfærgen.

Efter bosættelsen i Ebeltoft var det med 
Ole Wibes maritime baggrund naturligt 
for ham at søge optagelse i Ebeltoft 
Marineforening, hvor han blev medlem 
den 24. november 2000. Ole blev hurtigt 
et ivrigt og engageret medlem, der deltog 
i flere af foreningens aktiviteter, og hvor 
især skydningen havde hans store inte-
resse. Her deltog han såvel i de ugentlige 
onsdagsskydninger og interne konkur-
rencer som foreningsmesterskaber 
og Fregatskydninger, som i ”eksterne” 
konkurrencer som Firkantskydninger og 
Distrikts-skydninger.

Da foreningen den 11. august 2010 af-
holdt en højtidelighed ved Benstrups 
Mindesten ved kirken i anledning af Den 
Danske Flådes 500-års jubilæum, var 
Ole Wibe den ene af de to medlemmer, 
der stod ved siden af mindestenen og bar 
kransen under talerne, indtil kranselæg-
ningen skulle finde sted.

Desværre satte sygdom en stopper for 
Oles deltagelse i foreningens aktiviteter, 
og det endte med, at han måtte flyt-
te til Søhusparken, hvor han kunne få 

den fornødne pleje. Her holdt Ole fort-
sat forbindelsen til Marineforeningen 
vedlige via ”Kabysrygtet” og ”Under 
Dannebrog”.

Ole Wibe var en meget vidende og ven-
lig mand med stor hjælpsomhed overfor 
andre, og som desuden rummede en god 
portion humor. Oles to største interesser 
var det maritime og familien. Der er et 
gammelt kinesisk ordsprog, der siger, at 
”hver gang, der er et menneske, der dør, 
så lukker der et bibliotek”. Det passer 
i høj grad på Ole. Vi ville meget gerne 
have hørt meget mere om hans oplevel-
ser, som han nu har taget med sig. 
Der blev den 24. marts holdt en min-
dehøjtidelig for Ole i Dråby Kirke. Som 
det åbne og samfundsbevidste men-
neske, Ole var, havde han testamenteret 
sine jordiske rester – sit legeme – til 
forskning, hvorfor der ikke var tale om 
en bisættelse, men om en mindehøjtide-
lighed. På det sted, hvor der normalt ville 
have stået en kiste, stod i stedet en sort 
taburet med et stort billede af Ole. Fore-
ningen var selvsagt repræsenteret med 
flaget ved denne smukke mindehøjtide-
lighed. 
Vi sender vore dybeste medfølelse til 
Bente og den øvrige familie, der har mis-
tet Ole i en alt for ung alder.
Æret være Ole Kjærgaard Wibes minde !
j.b
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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Vestervej 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
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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 Marinestuen, 

hvorfra vi samlet begiver os til minde- 
stenen, hvor blomsterbuketten lægges, 
og der siges nogle få ord i anledning af 
begivenheden.

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

”Søværnets Dag” afholdes igen i år ved 
Fregatten Jylland. Programmet er endnu 
ikke fastlagt og vi henviser derfor til Fre-
gatten Jyllands hjemmeside www.fregat-
ten-jylland.dk og til dags- og lokalpres-
sen samt vor egen hjemmeside, www.
ebeltoft.marineforeningen.dk
Vi forventer dog, at programmet kom-
mer til at se ud, som det plejer, således: 
Kl. 11.00 starter højtideligheden ved, 
at Søværnets Tamburkorps marcherer 
gennem byen ad ruten Nørrebakke, 
Adelgade, Overgade, Kirkegade og Ne-
dergade til Torvet, hvor Tamburkorpset 
kl. 11.30 giver en kort koncert, hvorefter 
paraden med faneborg,Søværnspersonel 
og udpegede Marineforeningsrepræsen-
tanter marcherer efter Tamburkorpset til 
Fregatten Jylland, hvor der først vil være 
tattoo ved Tamburkorpset, efterfulgt af 
velkomst og ”Søværnets Hilsen” og af-

sluttende med kanonsalut fra Bastionen, 
”Dansk Løsen”. Efter paradens tilbage-
komst fra Bastionen vil den officielle del 
være slut.
Det skal bemærkes, at de ”publikum-
mer”, der gerne vil overvære tattooet og 
det øvrige ceremoniel, skal følge efter 
Tamburkorpset og paraden ind på Fre-
gatpladsen gennem den nordlige port. 
De ”publikummer”, der vil forsøge at 
komme ind via den normale publikums-
adgang via butikken og receptionen vil 
komme til at betale normal entré, hvilket 
jo ikke lige er formålet med denne høj-
tidelighed ! - Så følg paraden gennem 
den nordlige port !!!
De medlemmer, der vil blive bedt om at 
være med til at repræsentere foreningen 
officielt, vil som altid blive kontaktet di-
rekte herom.

5. MAJ
ved mindestenen på Havnen, 
årsdagen for 
DANMARKS BEFRIELSE

9. MAJ
”Søværnets Dag” 
ved Fregatten Jylland
årsdagen for 
SLAGET VED HELGOLAND

Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

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

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

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

Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE
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”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 : 
”Juleskafningen” på Fregatten Jylland 
– Ved opsætning og nedtagning af flag-
alléen – Ved vedligeholdelsesarbejder 
på vore bygninger og på skydebanen 
- 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 vedligeholdelse af 
kanoner, minebøsser, ankre og minde-
stene m.v. – Ved anlægsarbejde og ren-
holdelse af udenomsarealerne – Ved 
rengøring og oprydning m.v. i Marine-
stuen – Som sælgere af de små Valde-
marsflag Valdemarsdag – Som bane-
kommandører, skivedommere og/eller 
anden form for hjælp i forbindelse med 
diverse skydearrangementer – 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 9. maj

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

Og husk dagen efter lørdag d. 19. maj er 
Marinestuen lukket, da det er Pinselør-
dag. 

Dette for at fremhæve aftenen før men 
også for at aflaste bestyrelsen lidt. Der 
er mange arrangementer og vagter og 
det tærer på folk, ikke mindst kabysper-
sonalet. 

Årets skafferfest
Fredag den 18. maj kl. 18.00

Vi kan allerede nu oplyse datoen for 
årets sommerfest, således at medlem-
merne kan planlægge efter dette. 
Sidste år måtte vi aflyse grundet lav 
tilmelding, men det håber vi ikke sker i 
år. Det plejer at være en rigtig hyggelig 
aften hvor vi, hvis vejret tillader det, 
hygger i gården omkring grillen eller 
inde i stuen. 
Vi vil allerede nu lægge hovedet i blød 
for at se hvad vi kan få af nye ideer 
til denne aften. Det kan være vi skal 
have et par grill-mestre på, der passer 
grillen og vi skal have fundet en spæn

dende menu. Men meget mere herom 
i næste nummer af Kabysrygtet, hvor 
vi offentligør menuen m.m.

Bestyrelsen har besluttet, at dagen 
efter, lørdag den 30.06.2018,  vil der 
IKKE være mulighed for at købe 
frokost i Marinestuen, men blot 
åbent i baren. 

ÅRETS SOMMERFEST 
Fredag d. 29. juni

Når disse linier læses har vi formentlig 
passeret påsken og vores traditionelle 
påskefrokost d. 3. april.  Vores små handy 
gøremål vil derefter starte med rengøring 
af fliser og oprydning af gården samt 
værkstederne og færdiggørelse af hylder 
mv. Senere skal plankeværket til naboen 
males... der bliver nok at se til, og meld 

jer bare!! Når vi er mange nok, er byrden 
ikke så tung.   Det er andre lidt tungere 
opgaver, som bestyrelsen varetager... 
herom senere. Vintersæsonen er ved at 
være forbi, og jeg vil gerne takke jer alle 
for de store fremmøder om tirsdagen. 

Mvh tovholderen

Tirsdagstræffet
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Generalforsamlingen startede som de 
2 sidste år med den traditionsrige tor-
skespisning. 
Og torsken var en velsmagende og veltil-
beredt kogt torsk. Stor tak til hovmester 
Bent Olsen og hans kabyspersonale !!!
Efter torsken var tiden til det mere 
formelle. 
Formand Erich Franzen bød velkommen 
Godaften, - og velkommen til generalfor-
samlingen 2018.
Jeg håber at I, ligesom jeg, har haft en 
hyggelig torskespisning.
Jeg er glad for at se, at der så mange frem-
mødte her i aften…..Tak for det.
Traditionens tro afholder vi altid general-
forsamlingen om torsdagen før d. 28 FEB, 
som er Ebeltofts Marineforening stiftelses-
dato. 
Jeg håber, at vi nu får en både god og sag-
lig afvikling af generalforsamlingen, - så 
vi hermed 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 Arne 
Stubmark, Peter Alan Nielsen og Torben 
Iversen, 40 års tegn til Mogens Rasmus-

sen og Tom Skarritsø
25 års tegn til Knud Vagn Pedersen, 
Jens Carl Bakmand Lindberg, Ronald 
Pedersen, Flemming Hjort Christensen, 
Ole Møller, Søren Ravn, Bo Møller, Keld 
John Andersen, Arne Sørensen, Hans 
Kirkegaard og Erik Sejersen 
Der var overrækkelse af emblem til Jør-
gen Madsen som nyt medlem.

Herefter var der tildeling af Marinefore-
ningens hæderstegn i Sølv til Erik Lyager 
for hans mangeårige og ihærdige indsats 
som kasserer m.m.m.
Ligeledes var der hæderstegn til Ove 
Mikkelsen for den indsats, han har gjort 
for Marineforeningen som formand for 
lokalkomitéen for Danmarkssamfundet.
Herefter gik vi over til selv generalfor-
samlingen.

Rolig generalforsamling
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 2017. 
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 helt særligt år i Ebeltoft 
Marineforening. Vi kunne afholde vores 
100 års jubilæum. Et jubilæum der virke-
lig har givet genlyd rundt om i Marine-
foreningerne i landet. Og skal vi selv sige 
det, ja så synes vi også selv det var flot. 
Det krævede en stor indsats, og mange vil-
lige hænder hjalp til med stort og småt,
Jubilæet vil nok især blive husket for 2 
ting.
-28 februar:  Ebeltoft Marineforenings 100 
års jubilæum
Jubilæumsdagen var en meget flot dag 
startende med at MVH Brigaden blev 
modtaget. Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke 
med deltagelse af Søværnets Tamburkorps 
og Gudstjenesten forrettet ved Søværnets 
orlogsprovt, Ejgil Bank Olesen, Holmens 
Kirke, og vort eget medlem, tidl. gene-
ralsekretær for Dansk Sømandskirke, or-
logs- og sømandspræst emer. Ronald Pe-
dersen,  efterfulgt af parade gennem byen 
og sluttende af med en flot reception og 
afsløring af jubilæumsbog i Marinestuen. 
Vi modtog lykønskningstelegrammer fra 
H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprins 
Frederik og H.K.H. Prins Henrik. Dagen 

bød på hilsen fra Danmarks Marinefor- 
ening ved Landsnæstformanden, tale ved 
borgmester, Hilsen fra Fregatten Jylland, 
sang ved slupkoret og meget mere. 
-11. marts Gallafesten
Denne aften blev en god fest med mange 
spændende indslag og rigtig hyggeligt 
samvær. Der var hilsner til foreningen 
fra blandt andre Landsformanden og 
Borgmesteren. Efter middagen var der 
dans og festfyrværkeri. De gaster, der 
holdt ud gennem hundevagten, trådte af 
ved 8 glas, hvilket nok også var det, der 
stod tilbage på bordet på dette tidspunkt.
Og her vil jeg igen benytte lejligheden til at 
sige tak til alle de, der hjælp med at stab- 
le jubilæet på benene.
Særlig tak til jubilæumsudvalget. Tak til 
John Gottlieb, der sponserede jubilæums-
flag, tak til Niels Poulsen for de mange 
fine tryksager, Niels var behjælpelig med.
Tak til alle de, der deltog som gæster og var 
med til at gøre det til nogle festlige dage, 
og til slut tak til alle de, der har givet et 
bidrag til Ebeltoft Marineforenings fond.
Hvis jeg har glemt nogle må I undskylde, 
men der var mange der hjalp os i de travle 
dage. 
Af andre positive oplevelser vil året nok 
især huskes for 3 ting.
-19. august, Prinsens Musikkorps kom 
som traditionen tro til Ebeltoft, hvor de 
gav en koncert på Torvet. Der var efterføl-
gende frokost i Marinestuen for korpset. 
- 5. september, Den Officielle Flagdag for 
udsendte, hvor Ebeltoft Marineforening i 
samarbejde med Våbenbrødrene, arrang-
erede den efterhånden traditionelle march 
igennem byen, samt højtideligheden på 
torvet. Her holdt Berndt Kaadt talen i år.  
Efterfølgende var det spisning i Marine-
stuen.
-11.-13./8: Adoptionsbesøg af Søværnets 
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Skole, Center For Dykning. Et fint ar-
rangement, som indeholdt mange spæn-
dende indslag. Det er ikke hvert år, Kom-
munen har besøg af Dykkerskolen, som 
Center For Dykning stadig kaldes i daglig 
tale, men det ser ud til, at det kommer på 
tale igen i år.
Herefter gennemgik formanden de ak-
tiviteter der havde været gennem året. 
Disse er undladt her i kabysrygtet af hen-
syn til pladsen.
Der har var 22 arrangementer i 2017, 
som formanden nævnte under dette af-
snit. 
Udover alle disse specifikke arrangement-
er har vi haft en del aktiviteter, der ikke 
blot lader sig omtale i forbindelse med 
konkrete datoer.
Pudselauget har i 2017 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 blevet 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. – Ialt 
14 rorskarle har deltaget i sommerens ro-
ninger, og der er anvendt mange mande-
timer ved årerne.
Travaljen blev søsat d. 30. maj og optag-
ningen fandt sted  d. 29. september.
Der er gennemført 17 roninger, - 10 ro-af-
tener måtte aflyses p.g.a. for kraftig vind.
Tak til styrmand Peter Nielsen og hans 
afløser-styrmænd, der med ihærdighed 
sikrer, at denne maritime aktivitet holdes 
i hævd.

Året 2017 var også for Slupkoret et travlt 
år.

Iflg. korets beretninger i kabysrygtet, har 
koret i løbet af 2017 optrådt 42 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. 800 
mandetimer.
Hertil kommer korets 42 øveaftener som 
de har gennemført i 2017. 
Koret har tilbragt i alt 170 timer, som 
svarer til over 7 døgn sammen i 2017.
Koret består af 32 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 for 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.  
------------
Flagalleen
Flagalleen er blevet en stor og indbringen-
de del af Ebeltoft Marineforenings økono-
mi. Den indbragte over 41.500 kr. i 2017.
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 hånd til flagalleen.
Posten som administrator varetages af 
Jørgen Halling-Illum.
Planlægningen af flagalleen vil være 
meget nemmere, hvis der var 60 mand, 
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 flagallé-gaster for 
den kæmpe indsats, de har ydet i det for-
gangne år. 
En særlig stor tak, skal lyde til Jørgen Hal-
ling-Illum, som endnu engang har ydet en 
fantastisk indsats.   
-----------------
Skyttelauget
Dette bringes her i forkortet form.
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. 
2017 blev også et travlt år for skytterne. 
Landsskyttestævnet blev i år afholdt i 
Skive, og vi deltog med 8 skytter. Stævnet 
var et godt og velplanlagt arrange-
ment. Vores skytter gjorde en fin ind-
sats. Jørn Mortensen blev med 198 point 
Landsskytte i Veteran-klassen.
Ellers har året budt på de sædvanlige 
konkurrenceskydninger,   
Fregatskydningen var flyttet til den 1. 
april for at give luft efter den travle fe-
bruar og marts. Igen i år kunne der godt 
have deltaget flere, men der var dog bedre 
fremmøde end i 2016. I 2017 deltog 43 
skytter i Fregatskydningen. Det var i år 
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også en slags jubilæum, ellers skal vi sige 
rund fødselsdag, da det var 70-året for 
den første Fregatskydning i foreningen. 
Dette fejrede vi ved at byde velkommen 
med en dram, opstillet i ankerfacon, og i 
kaffepausen var foreningen vært ved fød-
selsdagslagkage med lys i.
Vi havde også besøg af Landsskytteud-
valgs formand Pierre Jensen i dagens an-
ledning. 
Årets Fregatkaptajn blev Tommy Schmidt 
ved eget skud. Og vi vil gerne opfordre 
flere medlemmer til at deltage i denne 
skydning, der som bekendt er et Marine-
forenings-arrangement for alle, og ikke 
kun forbeholdt de, der skyder til daglig. 
Fregatskydningen i 2018 afholdes lørdag 
den 3. marts.
Foreningsmesterskabet den 10. juni havde 
ikke for mange deltagere. Vi havde denne 
dag slået mesterskabet sammen med en 
sommerskydning, hvor der som afslutning 
blev grillet pølser på terrassen. 
Den 13. august blev der i forbindelse 
med Dykkerskolens adoptionsbesøg af-
holdt adoptionsskydning mellem Ebeltoft 
Marineforening, Dykkerskolen og Kom-
munen. Skydningen blev i år ændret 
således det var blandede hold med en 
fra Marineforeningen, Dykkerskolen og 
Kommunen på hvert hold. Dette blev ta-
get godt imod og det var en meget hyggelig 
dag. 
Man fristes næsten til at sige ”traditionen 
tro” vandt vi 4-kantskydningen mod 
Århus, Randers og Grenaa Marinefore-
ninger den 10. september i Grenå. 
Soldaterforenings-skydningen mellem alle 
soldaterforeningerne på Djursland den 
17. september var en god dag for os, da vi 
også her indtog førstepladsen. 
Ved Distriktsskydningen den 5. november 
her i Ebeltoft, besatte vi igen førstepladsen 

og kunne dermed for andet år i træk tage 
pokalen med hjem. 
Den 6. december havde vi juleskyd-
ning i forbindelse med ”onsdags-forjul”. 
Skydningen blev gennemført som en 
makkerskydnin,g og der deltog 35 denne 
aften. Ganske flot fremmøde.
Sideløbende med disse store skydninger 
har vi deltaget i Marineforeningens lands-
dækkende hjemmebaneskydning.
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.
Da det ofte er de samme, der vinder disse 
aftner, vil vi her nok lave en ændring, 
måske med inddeling i klasser eller efter 
handicap. Men vi skal også sige, at de, der 
skyder bedst, også er de, der oftest kommer 
og skyder. Som sagt: Øvelse gør mester. 

Disse skydninger om onsdagene har, 
fratrukket hjemmebaneskydningen, ført 
til, at der er afgivet 455 serier, svarende 
til 9.100 skud. Vi skal også her sige tak til 
de medlemme,r der deltager i skydeba-
nevagten og åbner skydebanen hver ons-
dag aften. Også tak til de medlemmer, der 
har taget en tørn som banekommandører, 
skivedommere og listeførere m.v. ved de 
store konkurrenceskydninger, Samt en 
stor tak til skydeudvalget for et godt sa-
marbejde. 

Nok om Skydning.
-------------------------
Jeg vil gerne takke vores hovmester Kjeld 
Thejl, som virkeligt 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 for.
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, det 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 hov-
mester. 
--------------------------
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 weekenden med 
en hyggelig lørdags-frokost.

Ebeltoft Marineforening var repræsenteret 
ved året sendemandsmøde.
-------------
Foreningen har pt. 22-02-2018 285 med-

lemmer. Vi har siden 01.01.2017 opta-
get 20 nye medlemmer. 5 af vore gode 
medlemmer er afgået ved døden, og 12 
er blevet udmeldt. Enten efter eget ønske 
eller pga. af restance i kontingent. Dette 
giver en netto fremgang på 3. 
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 den så i hvert fald en 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 optil 
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 4
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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 kend-
er 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.
Jeg takker Jer alle for al den hjælpe og 
støtte, jeg har modtaget fra Jer i 2017, 
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.
Karl Jessen Schmidt spurgte, om de 
stillede spørgsmål blev optaget.
Hertil til svarede sekretæren nej.
Beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse og decharge.
Regnskabet har været fremlagt 8 dage in-
den generalforsamlingen i marinestuen.
Erik Lyager gennemgik det fremlagte 
regnskab, hvor han fremhævede de 
væsentligste punkter samt væsentlige 
afvigelser i forhold til sidste års regnskab

Uwe Weissfeld stillede spørgsmål til for-
skydningen på ca. 30.000 kr., der sky-
ldes forskel i ekstern revisions opgørelse 
af varelager incl. moms i 2016 og excl 
moms i 2017.
Uwe Weissfeld spurgte på baggrund 
heraf, om regnskabet kunne godkendes. 
Kasseren svarede, at det måtte være op til 
ekstern revision at afgøre.

Peter A. Nielsen havde et spørgsmål til 
skydning, som det var opstillet. Udgifter 
kontra indtægter.
Kassereren svarede at de tal, Peter 
kiggede på, var budgettet for 2018.

Ved spørgsmål om regnskabets godken-
delse var der 3 stemmer imod og 68 for. 

Regnskabet blev godkendt.
 
4. Bestyrelsens forslag:
Ingen.

5. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag
Der var indleveret et forslag om, hvor-
vidt foreningen oprettede MobilePay. 
Dette var dog ikke formanden i hænde 
rettidig, men bestyrelsen har allerede 
vedtaget at oprette MobilePay til fore-
ningen. PB orienterede om dette og de 
udfordringer, der er med det.

6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget: 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev 
fastholdt på 450. Dette blev vedtaget.

Budgettet gav ikke anledning til 
spørgsmål.
            
7. Valg til bestyrelse og suppleanter:

Valg af formand for en periode på 2 år. 
Erich Franzen genvalgt med akklama-
tion.
Valg til bestyrelsen. På valg var Frank 
Heede, Kjeld Thejl og Poul Bojesen. Alle 
genvalgt med akklamation.

Valg af suppleanter. Knud Erik Over-
gaard genvalgt som 1. suppleant. Mark 
Bjerg nyvalgt som 2. suppleant, efter 
forslag fra bestyrelsen, da Lasse B. Mik-
kelsen ikke ønskede genvalg.

8. Valg af revisor og revisor-suppleanter: 
Erik Grønlund, ønskede ikke genvalg. På 
forslag fra bestyrelsen nyvalgtes i stedet 
Hans Skov.

Uwe Weissfeld genvalgtex som revisor-
suppleant. 

9. Valg af sendemænd til sendemands- 
mødet:
Erich Franzen bad om mandat til, at 
bestyrelsen udpeger sendemænd til sen-
demandsmødet, der afholdes i Aalborg. 
Mandatet blev godkendt med applaus.
 
10. Valg af flagbærere og reserve-flag-
bærere: Tommy Schmidt, genvalgt som 
flagbærer og Nils Jørgen Tastum “rykket 
op” som 1. reserve-flagbærer, Paul Erik 
Nielsen nyvalgt som 2. reserve-flagbærer 
i stedet for Erik Lyager, der ikke ønskede 
genvalg.
 
11. Eventuelt:
Under punkt 11 blev blandt andet uddelt 
årets vådeskud, som i år tilfaldt EF

Efter dette takkede dirigent Benny Mag-
nussen for god ro og orden. 
Jørgen Brøgger bad om ordet. Han havde 

haft et møde med Lars Olsen, direktør 
for Fregatten Jylland. Han havde bedt 
JB hilse fra Fregatten og overbragte en 
hilsen fra Fregatten om, at de gerne vil 
invitere Marineforeningen hen en dag og 
besøge den nye udstilling.

Erik Lyager oplyste, at han stopper som 
kasserer ved næste generalforsamling. 
Han opfordrede alle til at tænke over, 
hvem der kan afløse ham som kasserer 
i 2019.

Herefter blev flaget halet ned og sidste 
vers af kongesangen sunget.

Generalforsamlingen var slut kl. 21.30. 
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Det blev en rigtig hyggelig dag som 
havde samlet 49 skytter, hvilket var 6 
mere end de 43 sidste år. Der er dog sta-
dig et godt stykke op til tidligere tiders 
70-75 deltagere. I alt havde 116 medlem-
mer tegnet skud i år.
. 
Som det fremgår af overskriften blev 
Steen Zacho Fregatkaptajn ved eget 
skud, da han kl. 17.53 skød krudtkam-
meret ned.
I alt skulle der 205 skud til, før Fregatten 
blev sænket.
De øvrige sejl fordelte sig som følger:
 
Store Bram: Kjeld Thejl v. Peter Brøgger
Fore Bram: Martin Bech Hansen, eget 
skud
Bergginen: Steen Kastrup, eget skud
Store Mærs: Flemming Hjorth, eget 

skud
Fore Mærs: Anker Gindesgaard v. Peter 
Brøgger
Blændsejl: William Jørgensen v. Ole 
Bjerg
Mesan: Søren Basse v. Bent Olsen
Storsejl: Torben Iversen v. Paul Erik 
Nielsen
Fok: Ole Hvitved v. Peer Sten Mikkelsen 
Krudtkammer: Steen Zacho, eget skud
Fregatkaptajn: Steen Zacho

1. Skyttepræmie: Steen Zacho
2. Skyttepræmie: Peter Brøgger

Traditionen tro fik den afgående Fregat-
kaptajn, Tommy Schmidt, i forbindelse 
med præmieuddelingen overrakt det 
nedskudte fregatskrog fra sidste års fre-
gatskydning.

Steen Zacho ny Fregatkaptajn

Landsskyttestævnet blev i år afholdt 
i Nyborg, og vi deltog med 7 skytter. 
Ifølge dem var der tale om et rigtig godt 
arrangement, og som det kan ses af re-
sultaterne på Landsskyttelavets hjemme-
side www.skyttelavet.dk gjorde de en fin 
indsats. Jørn Mortensen blev for 5. gang 
– og for 3. år i træk – veteran-landsskytte. 

Samlet kom holdet ind på en 5. plads ud 
af de i alt 19 deltagende skyttelaug. Flot 
gået af vore dygtige skytter, - og stort til-
lykke til dem alle. Vi håber, at skytterne 
er klar igen til næste år, hvor Landsskyt-
testævnet afholdes i Esbjerg. Indtil da må 
vi i skarp træning for at se om vi ikke kan 
gøre det bedre næste år. 

Fin indsats ved landsskyttestævnet i Nyborg

Når disse linier læses, er den sidste mak-
kerskydning i denne ”sæson” overstået. 
Ved de seneste makkerskydninger så re-
sultat sådan ud:
07. februar: Makkerskydning
Der var desværre kun mødt 11 skytter op 
denne aften. Måske det kolde vejr (frost) 
har holdt nogen hjemme ved brændeo-
vnen ? - De præmie-givende resultater 

var: Nr. 1: Gert Agger og Steen Zacho, 
298, - Nr. 2: Steen Zacho og Jørgen Brøg-
ger, 294. Da der var ulige deltagerantal, 
var der en skytte, der blev trukket 2 
gange. Det blev Steen Zacho, der dermed 
blev “dobbelt-vinder”.
07. marts: Makkerskydning.
Makkerskydningen blev aflyst, da der 
denne aften kun var fremmødt få skytter.

Makkerskydningerne
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

03.-05.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Vinsmagning

05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – jvfr. Side 7

09.-05.: ”Søværnets Dag” – ved Fregatten Jylland. – jvfr. side 7

18.-05.: Skafferfest. – jvfr. side 8

15.-06.: Valdemarsfest. – Nærmere i juni-Kabysrygtet.

29.-06.: Sommerfest. – Mere herom i næste ”Rygte”.



Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Så er 2018 startet

Vi i koret havde naturligvis glædet os til 
igen at komme i gang, nu ved vi så, hvad 
vi skal hver tirsdag, sikkert til stor glæde 
for vores koner?
En af de første tirsdage fik vi besked om 
vi her i januar kunne synge i København,
det er altid hyggeligt at være med til den 
form for optræden, blot lidt ærgerligt at 
ikke alle kunne være med, men der var 
blot plads til 16 musikere og sangere.

Lørdag den 20.1.
Synge i København til 2 x 75 års fødsels-
dag.
Vi mødte op i Marinestuen ved mid-
dagstid og da vi havde samlet troppen, 
så var det ind til Århus og med færgen 
fra Århus til Odden. Derfra videre til 
Søværnets Kaserne på Holmen for at 
indlogering. Vi skulle være henholdsvis 
2-3 i hvert værelse, ligesom sidst vi over-
nattede der, blev der godt nok drillet en 
del ”ham vil jeg ikke sove sammen med 
han snorker eller det der er værre”. Her 
bliver der ikke lagt finger imellem. Vi 
skulle også have noget at spise, så vores 
korleder og bådsmand måtte en tur ud i 
byen og finde noget, hvad de også gjorde.
Vi var inviteret til at synge for et ægtepar, 
som hver fyldt 75 år, disse fødselarer 
havde vi mødt til en af vores optrædener 
på Den Skæve Kro i dec. 2017,
Vi skulle optræde i IDA Mødecenter 
på Kalvebod Brygge. Vi skulle synge af 
2 omgange, ind imellem optrådt Kim 
Sjøgren med hans fantastiske violin, så 

det blev noget sent inde vi kom tilbage 
til Kasernen, men så var vi også trætte og 
der blev hurtig ro på stuerne. Så kl.8.00 
den næste morgen var der morgenmad 
og hjemtur, der var lige nogle som først 
skulle en lille tur til Dragør for at få bilen 
til at vende den rigtige vej, vi gjorde så 
holdt undervejs, så vi kunne få lidt mad 
så vi var først hjemme sidst på lørdagen, 
men en oplevelse rigere, men så var vi 
bestemt også trætte, vi er jo lidt over de 
40 år !!??

Tirsdag den 6.2.
Da havde vi en øveaften med damer, som 
en lille tak for vi får lov til at muntre os 
med at synge, det blev en rigtig hyggelig 
aften. Vores damer kan jo snart synge 
med på de fleste af vores sange, SÅ en 
stor tak til vores koner for I ville møde 
op.
Og TAK for dem der vartede os op.

Lørdag den 10.2.
Sang på Fregatten.
Beskeden lød at vi skulle optræde på 
Fregatten for modeller på podiet. Vi 
forstod ikke, der var så mange afbud, 
måske havde de lyttet til nogle, der viste 
mere end vi gjorde, det med Modellerne 
havde jeg med flere hvis misforstået. Vi 
havde forventet, ”ja hvad” skal være u-
sagt MEN det var skibsmodeller der var 
udstillet, så frem over vil vi gerne have 
vores Korleder til at fortælle helt nøjag-
tigt hvad det er vi skal synge for !!!

Det blev en hyggelig eftermiddag, der var 
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ikke så mange besøgende som forventet, 
men alligevel en del som alle syntes af 
det var dejligt med nogle af vores sange.

Det var hvad vi havde at fortælle for 
denne gang, HUSK hvis der er nogle 

som gerne vil være med til at synge el-
ler spille så kontak os, det er hyggeligt og 
det gør ikke spor ondt

Hilsen Ove.
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Nyheder fra Havfruerne
Den 1. februar mødte 20 Havfruer op til 
en hyggelig filmaften i Marinestuen.
Filmen hed ”The second best exotic 
Marigold Hotel”. Jeg tror måske, at netop 
denne film blev valgt, fordi Richard Gere 
var med – men det kan være helt forkert!
Formanden bød velkommen – og tak-
kede Erik Lyager, fordi han igen mødte 
op og stod for det tekniske med at frem-
vise filmen.
Vi fik, som traditionen tro ved vores 
filmaftener, popcorn og vin i glassene 
– og så gik vi i gang. Nogle af os havde 
allerede set ”The first best exotic Mari-
gold Hotel”. Det hjalp lidt på forståelsen 
– men jeg tror, de fleste nød filmen. Den 
foregik i Indien – og det var meget ek-
sotisk – langt væk fra Ebeltoft!

Halvvejs i filmen holdt vi kaffepause – 
kaffe med kringle – og snakken gik som 
vanligt.
Man kan selvfølgelig se film hjemme hos 
sig selv i sofaen – men så går man glip 
af højlydte tilråb fra muntre Havfruer i 
deres bedste alder: ”Åh Gud – vær mine 
æggestokke nådig”. Det var altså en re-
plik i filmen, men den vakte højlydt be-
gejstring.
Det var en dejlig film fyldt med livsglæde 
og håb, og den var perfekt til at skabe lidt 
drømme om sommer og varme, og det 
kan vi trænge til i denne kolde og triste 
tid.
Det var positivt, at så mange var mødt 
op. Der er flere af Havfruerne, der har 
det svært mht sygdom osv. Derhjemme. 
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Vi er jo ikke helt unge længere. Derfor er 
det vigtigt, at vi kan mødes i et hyggeligt 
og kærligt forum, hvor vi får snakket 
sammen og hørt lidt til hinandens liv……
Ref.: Hanne

Referat fra Generalforsamling i ”Hav-
fruerne” den 8. marts 2018
21 Havfruer var mødt op til general-
forsamlingen. Der blev budt velkom-
men og formanden kunne starte med at 
fortælle, at der for nogle medlemmers 
vedkommende var 20 års jubilæum i år. 
Det drejede sig om Helle Dalhoff, Herdis 
Jensen, Ros-Marie Nielsen, Bente Chris-
tensen, Mie Koudal, Lillian Jensen, Bente 
Klemmensen, Ulla Lægs, Astrid Dam og 
Ingrid Jensen. Det var Lillian, der havde 
været i sine papirer og derved fundet ud 
af det. Stort tillykke.
Inden selve generalforsamlingen gik i 
gang, talte vi lidt om de kommende ar-
rangementer:
Den 5. april vil Elin vise smukke smykker 
– og er der andre, der har noget interes-
sant de vil vise frem - så er de velkommne 
til at tage det med. Derefter almindelig 
hyggeaften – som nogle havde efterlyst.
Den 29. maj er vi inviteret til ”Skuderne” 
i Grenå.
Den 11. juni vil vi besøge ”Furierne”. 
Det plejer at være i maj – men det bliver 
for meget med 2 arrangementer på én 
måned.
Efter sommerferien mødes vi igen den 6. 
september. Her vil vi holde et lidt større 
arrangement med mad og drikke.
Mere om det hele vil blive udsendt senere.
Følgende var på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab

5. kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Evt.
På valg var:
Kirsten Olesen, formand (modtager gen-
valg)
Hanne Weissfeld, sekretær (modtager 
genvalg)
Inge Povlsen, suppl. (modtager genvalg)
Inger Mikkelsen, suppl. (modtager gen-
valg)
Grethe Eppler, revisor (modtager gen-
valg)
Helle Bøjesen, revisor suppl. (modtager 
genvalg)
Ad 1) Ulla Lægs blev foreslået som di-
rigent og takkede for valget, og konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.
Ad 2) Grethe Eppler og Ingelise Lyager 
blev valgt som stemmetællere.
Ad 3) Bestyrelsens beretning blev læst op 
af formanden og blev godkendt.
Ad 4) Regnskabet blev fremlagt af kasser-
eren og godkendt.
Ad 5) Kontingent forblev uforandret.
Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7) Hele bestyrelsen blev genvalgt.
Ad 8) Herdis udtalte, at hun savnede 
navneskilte – vi undersøger, om vi har no-
gle liggende – vi har jo brugt navneskilte 
før.
Generalforsamlingen foregik i god ro og 
orden – og så blev det tid til kaffe og snit-
ter med pålæg – og derefter Bankospil. 
Altid spændende. Sjovt nok havner de 
fleste pakker hos de samme personer – 
dog blev det lidt mere blandet i år.

Ref.: Hanne

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft

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

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER

www.agservice.dk

Birkehuset, der drives afChristina og Peter 
Kjærgaard fra Restaurant Mellem Jyder, Ebeltoft, 
kan bl.a. bruges til: Fester, møder, begravelse 
og meget andet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE 
PÅ TLF. 51 26 23 25
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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

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

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

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

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...



Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt

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, april, september og november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2018


