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Skrædderen Aps. Du går ik’ forgæves ! 
 

Leverandør af Blå Blazer og 
grå benklæder til 

Marineforeningens 
medlemmer 

  
10 % rabat til 

Marineforeningens 
medlemmer på ”uniform”, Grå 

benklæder og blå blazer. 
Blazeremblem påsys for kr.50. 

 
 

Skrædderen ApS. Kirkebjerg Allé 2A 2600 Glostrup - Tlf: 43962865  
Mandag-onsdag:  09:30-17:30 
Torsdag-fredag:   09:30-18:00 
Lørdag:   09:00-14:00 

Når du alligevel handler i Rødovre 
Centeret, var det måske en ide at kikke 
forbi Terrassecafeen, for en lille frokost 

eller blot for at slukke tørsten! 
 

Terrassecafeen, Rødovre Centerets hyggeligste cafe 

Rødovre Centrum 226 

V. Jan Harboe medlem nr. 800 Tlf. 36415554 

Sponsor for Brøndby Marineforening 

 

Er klædeskabet blevet for lille? 
Tøj, sko og meget andet M/K indsamles til uddeling i Polen 
Skal klædeskabet slankes eller tømmes ved dødsfald?  
Hjælp ved tømning af dødsboer tilbydes. 
Ring til mig eller tag det med til medlemsmøderne.  
Telefon 40261426 eller e-mail ebbe@groennesmiljoe.dk 
Med venlig hilsen 558 Ebbe Grønne 



3 3 

ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu:  

Grill aften med div. blandede salater og bagte 
kartofler. 

Fløderand med frugter  
Kaffe   

Dagens gæst:   
  

Os selv 

Bindende tilmelding ud over den faste skaffeliste på mail: 
marinegaarden@mail.dk eller i nødstilfælde til 4077 8816, E-mail: 
mfbstmichael@gmail.com (Michael Pedersen) 

Husk ! Fra- og tilmelding senest mandagen før 
medlemsmødet. 

     
 Uanset om der bliver Admiralforsamling eller ej – så vil vi fra 
bestyrelsen forsøge at have et par underholdende indslag. Og så 
er medlemmerne naturligvis velkommen til at fortælle nogle gode 
historier, det kan være fra tjenestetiden eller sjove og spændende 
ting man har oplevet. Og det er ok at der er et par løgn historier 
imellem, bare de er underholdende. 
Vi mindes også denne aften Danmarks befrielse, 5. maj for 72 år 
siden. 

Tema:  

 Evt. Ekstraordinær Admiral forsamling med to punkter på 

dagsordenen.  

Orientering om kontraktforhandlingerne med kommunen.  

Fastsættelse af kontingent for 2018 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

  
 Vi var dejligt mange mennesker til vores sidste møde, og mange 
nye også. Specielt til disse nye vil jeg skrive, husk at tilmelde jer 
til de arrangementer, der tilbydes, lørdagsåbent, bankospil og 
sidst men ikke mindst medlemsmøderne. Tilmeldingen skal helst 
foregå via vore mail: marinegaarden@mail.dk, ganske som der 
står andetsteds her i bladet. Vi var så glade for at hædre vores 
nuværende redaktør, og mangeårige medlem Jørgen Kjeldsen 
som Årets Mariner, en hæder indstiftet for mange år siden, og 
med mange gode medlemmer på skjoldet. Dette bringer mig 
videre til den glæde og stolthed som fylder mig når man oplever 
medlemmerne, der gør så meget for at det hele kører som efter 
en snor, lige fra indcheckning af medlemmer, udarbejdelse af 
lister, til ”udstikker” af mad, baks formændene som finder de 
heldige, der får lov at hente maden i kabyssen og arbejdsholdet 
som sørger for at der ser pænt og rent ud over det hele, stor tak 
til alle de frivillige, der støtter op om vores gode gamle forening, 
både de der står i barerne, hjælper til ved lørdagsåbent og på 
almindelige møder, det er en glæde at opleve. Arbejdsholdet får 
også lavet mange andre ting end oprydning og rengøring, 
flagmasten tager form, den bliver så flot! Georges Corner er 
blevet udvidet, der sker ting over det hele. Kig efter når i kommer 
derud næste gang. Vi skal alle huske at vi er en forening, ikke et 
hotel. Dette skriver jeg fordi vi har oplevet at ikke alle er lige gode 
til at hjælpe til med at få brugt service ud, både til medlemsmødet 
og ikke mindst til vores lørdagsåbent.  Har man gæster med, er 
det okay at fortælle dem hvordan vi gør det i vores 
Marineforening.  

Vel mødt i foreningen. 
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Jubilæer i  afdelingen 

   

Maj.  Skibsnr.    

  521 Kim v. Wowern 35 år 
  743 Preben Glud Holm 15 år 
  744 John Christensen 15 år 
  745 Erik Isaack 15 år 

   Vi ønsker hjertelig t  tillykke 

Vi kipper med flaget for 

De runde og halvrunde 

Maj. 05 847          Johnny Gadebirk 75 år.  
  21  828 Preben Petersen 70 år. 
  22. 566  Henrik Landsmann 50 år. 
  25. 841 Jørgen Nielsen 80 år. 
 30. 825 Preben Rasmussen 70 år  
Juni 28. 686 Søren Carl 70 år 
Juli 07. 641 Bo Andersen 60 år 
 12. 856 Bendt Svensson 55 år 
 25. 859 Erland T. Petersen 75 år 

 27. 813 Kasper Ketler  45 år 
Aug.04 405 Egon H. Hansen  85 år 
 25. 801 Jørn Neerup 75 år 
 27. 519 Steen Kvistgaard 70 år 
 30. 743 Preben Glud Holm 75 år  

  Vi ønsker hjertelig t  tillykke  
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Aprilmødet 2017 

MARINEFORENINGEN 

 Til dette møde i april var der som sædvanligt fuldt hus på lægterne, det 
kneb faktisk med at finde plads til alle. Klokken 1830 blev der slået på 
klokken og mødet kunne begynde med at hejse flaget og afsynge første 
vers af ”Kong Christian” Formanden startede med at byde velkommen 
især til aftenens foredragsholder K Henrik Holck Rasmussen, der er til 
mødet nogle emner som måske gerne vil være medlemmer, det er Ole 
Hans Olsen og Jesper Kaaes, her hos os. 
Der skal optages følgende nye medlemmer Ole Fussing, Søren 
Madsen, Preben Kolsbo, Svend Davidsen og Finn Knudsen, de nye 
medlemmer fik påsat vores medlemsemblem, fik vore vedtægter og en  
buket til at tage med hjem, formanden fortalte om emblemets 
symbolikker, herefter fik hver enkel mulighed for at fortælle lidt om sig 
selv. Kim fortalte lidt om hvordan man gebærder sig i Marineforeningen. 
Alle 5 fik herefter 3 skæpperær.  
Jørgen Kjeldsen blev herefter kaldt på broen og blev udnævnt til årets 
mariner 2017 som en tak for det arbejde han gør for Marineforeningen, 
bl.a. ved at redigere vort blad. 3 skæpperær. Herefter var det nogen af 
de ”gamles” tur, Jørgen Raunskov og Carl Rasmussen blev kaldt op og 
fik henholdsvis 50 og 25 års tegn for medlemskab i foreningen, de fik 
udskiftet deres medlemstegn med nye og fik 3 skæpperær. Så var det 
fødselarernes tur, 840 Egon Larsen 75 år, 870 Bent Larsen 65 år, 874 
John G. Thomsen 80 år og 691 Kurt Hansen 80 år, de fik alle milde 
gaver fra foreningen og også 3 skæpperær. 
760 Lennart Petersen fik herefter ordet og fortalte om den planlagte tur 
til efteråret, ”Rhinen I Flammer”, der var en detaljeret beskrivelse af 
turen og om hvad man havde mulighed for at opleve, tilmelding for de 
interesserede til Lennart. 
Redaktøren fik orden og fortalte at nogle medlemmer beklageligvis ikke 
havde modtaget vort blad, dem som ikke har fået det er der blevet rettet 
op på, men hvis der er andre som ikke har modtaget vort blad, eller har 
fået en ny mail adresse, er de nødt til at lade os vide det, da vi ikke er 
synske. Tofte fik ordet og takkede for en godt gennemført ”Vildtaften” 
og ønskede i denne forbindelse at takke dem som havde stået for 
aftenen, både med levering af kødet og tilberedningen af samme, 
Søren ”Bus” Andersen og Tim Brostrøm, med et par flasker druesaft at 
en god aftapning. 
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Der er lidt kød til overs og det sælges til den som kommer først. 
Gert Larsen reklamerede for Jubilarstævnet som afholdes den 27. 
august klokken 10, (se andetsteds i bladet) 
Kim orienterede om kontrakt forhandlingerne med kommunen og derfor 
bliver majmødet måske lavet til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor eneste punkter er den nye kontrakt og måske en 
kontingentforhøjelse. Den 7. september planlægges der et lidt 
anderledes medlemsmøde, da det forventer at vi skal indvie vor nye 
flagmast, med dertil hørende festivitas, nærmere vil tilgå når vi kommer 
tættere på. 
Henning fortalte herefter om hvad der er sket siden sidst, vi har været til 
Landsskyttestævne i Skive, vi holdt vores 5. plads, den 8. maj starter 
sommerskydningen igen på banerne i Ballerup, husk at kikke i 
lommerne og få afleveret jeres skydekort, sidste chance, den 29. april 
er der Fregatskydning og fest , der er enkelte billetter tilbage, så skynd 
jer og køb medens tid er, alle er velkomne. 
Herefter var det Dronningens skål og vi gik over til det kulinariske. 
Efter spisningen fik K Henrik Holck Rasmussen ordet og fortalte meget 
levende om hvad der sker i Marinehjemmeværnet for tiden, hvilke 
planer man har og hvordan man forventer fremtiden er for Søværnets 
partner til søs i de Danske farvande. 
Efter aftenens foredrag blev flaget halet og sidste vers af ”Kong 
Christian” blev afsunget og så var der ellers fri manøvre resten af 
aftenen. 
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 Ole Fussing     Søren Madsen   Preben Kolbo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ole Hans Olsen 
 
 
 
 

Svend Davidsen   Finn Knudsen 
 
 
 
 
 
        
         Jesper Kaaes 
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Årets Mariner 2017 

 
515 Jørgen Kjeldsen 
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Marineforeningen 
Kommende aktiviteter i afdelingen 

Vil du undgå at miste et nummer af Så til søs. Husk 

at melde enhver form for flytning og 

adresseændring til Flemming Rasmussen: 

marinegaarden@mail.dk så snart det sker ! 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er fredag d. 25. august 

kl.20:00 

  

Hver tirsdag kl. 19:00-22:00  Billard/Petanque  m.m. 
Den 3. fre. i md. kl. 18:00-22:00 Kortklubben 

 

2017 forår 
 22-04-2017 13:00-? Lørdagsåbent Påskefrokost 
 25-04-2017 19:00-? BMV Foredrag 
 
 04-05-2017 18:30-24:00 Medlemsmøde 
 18-05-2017 18:00-? Sommerbanko 
 20-05-2017 13:00-? Lørdagsåbent 
 
 11-06-2017   Store cykeldag v/Brøndby Komm. 
 23-06-2017   Sankt Hans aften 

2017 Efterår 
 27-08-2017 10:00-? Jubilarstævne på Holmen 
 
 05-09-2017   National Flagdag 
 07-09-2017 18:30-24:00 Medlemsmøde 
 16-09-2017 13:00-?? Lørdagsåbent 
  
 

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 18. 



12 

  

Jubilarer på Holmen 2017 

  353 Leif Jørgensen   65 år 

  737 Jørgen Nielsen   65 år 

  752 Georg Marum    65 år 

  771 Bent Brask    65 år 

  845 Axel Madsen    65 år 

  843 Bruno Zeidler    60 år 

  801 Jørn Neerup    55 år 

  827 Per Kobbernagel   55 år 

  840 Egon Larsen    55 år 

  859 Erland T. Petersen   55 år 

  749 Jørgen Skovsende   50 år 

  778 Henning Jespersen   50 år 

  825 Preben Rasmussen   50 år 

  833 Carsten Bjørnslev   50 år 

  635 Carl Rasmussen   45 år 

  850 Niels Erik Busk   45 år 

  880 Hans Erik Odgaard   45 år 

  800 Jan Harboe    35 år 

Jubilarer som ønsker at deltage i det traditionsrige jubilarstævne 

på Holmen skal melde sig til via Landskontoret, se næste side, så 

vidt vides er det ikke muligt at melde sig til kollektivt. 

Vel mødt til en dejlig dag på Holmen. 
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Marineforeningen 
Marineforeningens Æresformand: 

Hans Kgl. Højhed 
Kronprins Frederik 

Brøndby Marineforenings hjemmeside:        http://www.marineforening.dk 

Brøndby Marineforenings E-mail adresse:   marinegaarden@mail.dk 

Brøndby Marineforenings bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5326-0246148 

MARINEFORENINGENS LANDSKONTOR 
Trondhjemsgade 5, kld. 2100 København Ø. 3315 2886 

Kontortid: mandag og fredag    kl. 10 – 14 

LANDSLEDELSE: 

Landsformand . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jens Ole Løje Jensen 

Landsnæstformand . . . . . . . . . . . . . . …..Søren Konradsen 

Landssekretær . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Birger Tykskov 

Landskasserer . . . . . . . . . . . . . .Flemming Heden Knudsen   

Distrikt 1. Formand . . . . . . . . . . . . . . . . Gert Allan Larsen 

Skytteudvalgsformand . . . . . . . . . . . . . . . Pierre Jensen 

BRØNDBY MARINEFORENING 

Formand: Michael Pedersen  4077 8816 

Næstform.: Kim v. Wowern  4015 8384 

Kasserer: Flemming Rasmussen  2947 1352 

Sekretær: Frank Urban  4068 6937 

Best.medl.: Søren Andersen  2277 1170 

Best.medl.: Carl Rasmussen  2325 2261 

Best.medl.: Erik Tofte  5118 1261          

Best.medl.: Morten Aadorf 3136 3011 

Best.medl.: Dennis Christensen  2230 0117 

Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  

Næstform, Sekretær.: Carsten Sørensen 3117 5880  

Kasserer: Jan Hansen  2331 8680 

Best.medl.: Niels Erik Busk  2080 2702 

Best.medl.: Kent Andersen 5176 7011 

Best.medl.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 

Best.medl.: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608 

Flagbærer: Morten Aadorf 3136 3011 

BRØNDBY MARINESTUE 
Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby  4344 3203 

Banjermester Gert Larsen træffes:  

onsdage kl. 0900-1300 i Marinegården 

samt efter aftale på telefon  2043 8796 

e-mail adresse:                            gert-allan@larsen.dk 

”SÅ TIL SØS” Redaktion 
Michael Pedersen  4077 8816  

Jørgen Kjeldsen  5137 4240 

Tryk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . LF Tryk Team 

STS red. E-mail:            jorgenkjeldsen@webspeed.dk 

Brøndby Maritime Venner 
Formand: Connie Jørgensen  2965 0221 

Næstform/sekretær.:Henriette Sørensen  2225 4866  

Kasserer: Hanne Olsen  3043 0810    

Best.medl.: Aase Mathiesen                             5130 6002 

Best. medl. Eva Andersen                                4678 9582 

BMV e-mail adresse:                bmvenner@gmail.com 

Brøndby Marineforening  -  Baksformænd 
Bakke Skibsnr. Navn E-mail   Telefon     
Bro 724 Hans Beck mhbeck4@gmail.com 3641 1801 

Dæk 623 Steffen Pedersen steffen50@pedersen.mail.dk 3828 7847 

Kanon 725 Henning Aadorf hvem@paradis.dk 4089 4194 

Kaptajn 852 Peter Humphrys pl@granlydiesel.com 6122 7857 

Maskin 797 Egon B. Sørensen egon.b.s@gmail.com 3616 3995 

Missil 669 Leif Christensen   3672 3813 

O-rum 301 Ole Løie  4342 8095 

Signal 641 Bo Bjørn Andersen  6464 2728 

Torpedo 640 Kurt Pettersson  5094 6872 
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 Udlån af Marinegården. 
 

 Hermed ledige terminer for 2017: 
 
  

  

Opdateret den 12-03-2017  

Regler for udlån af Marinegården 
For medlemmer af Brøndby Marineforening er det muligt at låne Marinegården til din 

runde fødselsdag, jubilæum m.m. 

Henvendelse til Banjermester Gert Allan Larsen: 

Telefon: 2043 8796 eller  pr. e-mail: gert-allan@larsen.dk 

Marinegårdens Fadølsanlæg 
Det er muligt i forbindelse med lån af Marinegården, også at leje vores fadølsanlæg. 

  

Henvendelse til bartender Morten Aadorf: 

 Til medlemsmøderne eller  

Primært på e-mail: morten@aadorf.dk eller telefon: 3136 3011  

 Juni lørdag 03 
 

 Juli lørdag 01 

  lørdag 22 

  lørdag 29 
 

 August lørdag 12 

  lørdag 26 
 

 September lørdag 09 

  lørdag 23 

  lørdag 30 
 

 Oktober lørdag 14 

  lørdag 28 
 

 November lørdag 04 

  lørdag 11 

  lørdag 25 
 

 December lørdag 09 
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Lørdag d.  
20. maj 

Åbningstid: 
Kl. 13:00  

 

TOFTEN! 
Stedet hvor man mødes før og efter medlemsmøder, foredrag og 
Lørdagsåbent. Toften er stedet på 1. salen, hvor gasterne mødes og taler om 
løst og fast efter dagens dont. Vi har åbent før alle medlemsmøder og 
foredrag fra kl. 16 og til kl. 18:15, hvor der er sidst udskænkning inden mødet, 
og efter flagnedhaling. Der holdes yderligere åbent på dage, hvor der er 
lørdagsåbent fra kl. 11 til kl. 12. 15 og efter spisningen efter behov, når baren 
lukker nedenunder.  

Vi ses og velkommen på TOFTEN 
Erik Tofte 

(KOP, Carsten Sørensen og Frank Urban) 

 

Alle vore medlemmer kan komme og få en hyggestund i vores dejlige Marinestue. 

Det er muligt at deltage i det store veldækkede ”Ta´ selv bord” der anrettes klokken 

13.00, hvor der kræses for alle med både kolde og varme retter. 

Efter frokosten er der kaffe / the ad libitum på husets regning. 

  

Der vil så være dækket pænt op når I ankommer (bestilte borde forventes besat senest 

klokken 12.45). 

  

Bordbestilling rettes til Flemming Rasmussen en time før og en time efter 

medlemsmøde eller på mail : marinegaarden@mail.dk  
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Krambodsbestyrer Ole Løie:  4342 8095 

KRAMBODEN 

Slipsnål  (Forgyldt) 

i praktisk opbevaringsæske.  

Pris kun Kr. 95,- (incl.moms) 

Manchetknapper  

 i praktisk opbevaringsæske. 

 Pris kun Kr. 200,- (incl.moms) 

De nye T-shirts i Brøndbys egen udgave købes hos  

Krambodsbestyreren til en uhørt fordelagtig pris. 
 

Hvid eller Marineblå med mærket på lommen  

udført i guldtryk. Kun Kr. 150,- 

Kassereren meddeler 
Der vil ikke længere blive udleveret medlemskort, da 
Landskontoret ikke længere yder denne service, har man brug 
for et medlemskort kan man henvende sig til kassereren som vil 
foranledige trykning af de ønskede medlemskort. 

 
Vi er via dagspressen blevet informeret om at vor gamle ven og præst 

Flemming Gordon Møller 
Den 9. april 2017 er gået fra borde, Flemming ville være blevet 

85 år til maj. 
 

Ære være hans minde. 
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Marineforeningens Skyttelav 

Er du medlem af Marineforeningen, kan du også være medlem i 

skyttelavet, og både du og din samlever kan få fornøjelsen at skyde 

sammen med  alle vore friske medlemmer – og deres koner. 

For Glostrup, Brøndby og Omegn 

 
 
 
Lø 29 1230-1600 Fregatskydning (Blazer) 
Lø 29 1830-?    Fregatfest (Festtøj) 
 

  Sommerskydning 
 
Hver mandag i sommerhalvåret startende den 8 maj  
Undtagen den 05. juni, 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 7. august. 
Hver gang fra kl. 1600-1800.  
Mandag den 28. august kl. 19:00-22:00 er der afslutning og overrækkelse af 
præmier på Marinegården, efter sommerens skydninger. Alle er velkomne til at 
deltage her. Godt humør og velsmurt madpakke (smørrebrød) medbringes. Øl 
og vand kan købes til sædvanlig kahytspris. Kaffe og te ad libitum. 

2017 Efterår 
 

September måneds aktiviteter 
Ma 04. 1900-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma 11. 1900-2100 Serie og pokalskydning 
Ma 18. 1900-2100 Serie og pokalskydning 
Ma 25. 1900-2100 Serie og pokalskydning 
 
Oktober måneds aktiviteter 
Ma 02. 1900-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma 09. 1900-2100 Serie og pokalskydning 
Ma 23. 1900-2100 Vinskydning alle kan deltage.  

 
                                                         Skyttelavets Bestyrelse 
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 Hjemmebaneskydning 2017 
Brøndby har igen som sædvanligt deltaget i hjemmebaneskydningen 
for 2016-17, det var ikke de mest imponerende resultater vi fik, det er 
svært at hamle op mod skytter som skyder fuldt hus, 200 men 
resultaterne er et godt billede af hvordan vore skytter er i øjeblikket, om 
det kan gøres bedre vil kun tiden vise. 
Her er resultaterne som de ser ud for de fritstående og for veteranerne, 
med de fradrag som er for veteraner og den placering vi har fået på 
listen: 

Fritstående skytter. 
 

9. Morten Aadorf  337 point 
12. Kim v. Wowern  322 point 
23. Carsten Sørensen 162 point 
Der var tilmeldt 26 fritstående skytter. 
 

Veteranskytter. 
 

8. John Wassar  373 point 
10. Jørgen Kjeldsen  372 point 
19. Jens Ole Løje  366 point 
36. Georg Marum  358 Point 
45.  Axel Madsen  355 point 
72.  Henning Aadorf  348 point 
74. Kent Andersen  347 point 
74. Niels Erik Busk  347 point 
86. Bruno Skourup  343 point 
91. Svend Larsen  341 point 
125. Tim Brostrøm  313 point 
 
Der var i alt tilmeldt 133 veteranskytter. 
Resultatet for Brøndby i hold konkurrencen blev til en 5. plads med et 
resultat for de 5 bedste på 1824 point. 
Holdkonkurrencen blev vundet af Esbjerg med 1867 point. 
Resultaterne viser at vi ligger meget fint og stabilt men der er 
selvfølgelig plads til forbedring, om vi kan komme op og skyde som de 
bedste, er nok ikke realistisk men vi kan da forsøge, så det er bare med 
at klø på med træningen til næste omgang. 
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 Landsskydning i Skive. 
Til dette års Landsskydning i Skive havde Brøndby samlet 18 deltagere 
som sammen med København havde arrangeret en bus til Skive. 
Som sædvanligt var det med festligt humør vi drog af sted fra Glostrup 
hallen tidligt lørdag morgen, efter en solid køretur, med Søren bag 
rattet, nåede vi Skive Kaserne ved middagstid, her blev vi indkvarteret 
på kasernen og drog straks efter ud til skydebanen for at gøre vort 
bedste for Brøndby, da det var overstået, tilbage til kasernen for at gøre 
klar til kammeratskabsaften, her fik noget godt at spise (og drikke) og 
da vi ikke kunne mere, til køjs for at være friske til søndag, morgenmad 
og derefter af sted til Skive Marineforening for at besigtige forholdene, 
de bor godt i Skive. Da klokken nærmede sig 1230 var der frokost og 
herunder blev resultaterne bekendtgjort, vi vandt ikke noget men havde 
det sjovt, så var det bare af sted tilbage til Glostrup, hvor vi landede ved 
1900 tiden og kunne sige tak til hinanden for en hyggelig weekend. 
 
Vore resultater kom til at se sådan ud: 
Jens Ole Løje   183 point 
Jørgen Kjeldsen   182 point 
John Wassar   176 point 
Steen Høppner   173 point 
Kim v. Wowern   172 point 
Svend Larsen   170 point 
Michael Pedersen  168 point 
Per Kobbernagel   167 point 
Flemming Jørgensen  163 point 
Gert Larsen   155 point 
Carsten Sørensen  154 point 
Morten Aadorf   142 point 
Det gav et resultat for de 5 bedste på 886 point, en 5. plads, en 
fremgang på 3 point siden sidste år. 
 
De øvrige resultater kan nærstuderes på Skyttelavets hjemmeside som 
hedder www.skyttelavet.dk her vil man kunne se at vi skal til at træne 
noget mere, for at være med i toppen, den tid den sorg. 
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    ”BMV”    

Kommende arrangementer:  

25. april kl. 19:00 foredrag 

Kom gerne med forslag til kommende aktiviteter eller 
tiltag som du kunne tænke dig fremover. Er du medlem 
af Marineforeningen søger vi friske medlemmer til 
BMV. Bliv medlem af støtteforening BMV da vi har 
brug for dig og/eller din samlever/kone’s hjælpende hænder til diverse 
arrangementer. Kontakt bestyrelsen på bmvenner@gmail.com 

OBS        !!!       Husk       !!!         OBS 

Marineforeningens Sommerbanko 
Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 1900 

Dørene åbnes kl. 1800 

Peter Humphrys er klar med billetter ved maj mødet. 
 

Benyt chancen for at slutte sæsonen af og starte sommeren sammen med 

familie og venner, og få chancen for at vinde nogle af de mange fine præmier. 

Husk Skt. Hans aften fredag d. 23 juni 
Igen i år holder vi grillaften denne dag hvor man kan 
grille sine medbragte bøffer og hygge sig med 
vennerne og familien ved bålet i den danske 
sommeraften. Grillen tændes kl. 18:30 i 

marinegårdens have og når disse er klar 
kan de benyttes. 
Det der skal på grillen, medbringer man 
som vanligt selv sammen med det gode 
humør. Det flydende køber man på 

gården til vore sædvanlige lave priser.  
Prisen er i år 50,-  kr. pr. deltager som dækker salatbar - flute 

- kartoffelsalat og grillkul, lån service samt kaffe ad libitum. 
Bemærk, ingen tilmelding, man kommer bare, og helst så 
mange som muligt, så bliver det endnu mere festligt. 

TOFTEN vil være åben fra kl. 16:00 
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Brøndby Maritime Venner 
Underafdeling til Brøndby Marineforening 

Brøndby Maritime Venners 9 års Generalforsamling 
Onsdag 8 marts 2017 

Punkt a. Valg ad dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carsten Sørensen, som blev enstemmigt valgt. 
Carsten Sørensen takkede for valget og konstaterede at 
admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle 
tilstedeværende havde stemmeret. 

Punkt b. Bestyrelsens årsberetning V/Formanden 
Medlemmer ved udgangen af 2016 er 70 
I løbet af 2016 har vi haft flere forskellige arrangementer. Vi startede 
op med vores nytårskur med kransekage og boblende dråber.  
Vores årlige fastelavnsfest blev desværre aflyst da der ikke var nok 
tilslutning. Heldigvis var der pænt tilslutning i år og vi fik en dejlig dag 
med tøndeslagning, flotte udklædte børn og hvor vi sluttede af med 
kåring af kattekonge/kattedronninger og fastelavnsboller og varm 
kakao. 
Vi afholde et tøjparty hvor den store sal var fyldt med dame og herre 
tøj samt købelystne kunder. Der blev hygget ind i mellem med kaffe 
og kage mens der blev prøvet tøj. Alle var glade og tilfredse med 
aftenens forløb  
Vi har i foråret og efteråret afholdt forårsbanko og Mortens banko, for 
Marineforeningen, hvor der næsten var udsolgt af pladser. Dejligt at 
se at der kommer så mange til bankospillet igen. Gevinsterne var som 
sædvanligt traditionen tro grillpakker og ænder 
Mystery Night var en virkelig god aften med mange forskellige 
behandler som ydede deres til det blev en fantastisk oplevelse. Der 
blev prøvet mange forskellige ting og vi har fået mange positive 
tilbagemelding. 
I november lavede vi juledekorationer til Marinegården så der var 
pyntet op til medlemsmøde og julefrokost i december.  
Vores årlige juletræsfest blev desværre aflyst pga. manglende 
tilmelding 
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Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det arbejde de har udført i året der 
gik og vil også takker de frivillige der kommet og hjulpet.  En tak også 
til onsdagsholdet for deres hjælp. 
Vi i bestyrelsen ser frem til 2017 bliver et lige så godt år for BMV og 
deres medlemmer. 

 
Punkt c. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab  
v/ kassereren 
Regnskab uddelt. 
Regnskab gennemgået og godkendt. 

 
Punkt d. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Enstemmigt vedtaget. 

 
Punkt e. Indkomne forslag 
 
Punkt f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, 
revisor samt revisorsuppleanter 
 
På valg er følgende: 
 

Formand Connie Jørgensen   Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen  Ønsker ikke genvalg 
Nyt bestyrelsesmedlem Eva Andersen Nyvalgt 
Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen Genvalgt 
Bestyrelsessuppleant Lis Kirkeby  Ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsessuppleant Jette Jespersen Nyvalgt 
Bestyrelsessuppleant Helen Hansen  Genvalgt 
Revisor Carsten Sørensen   Genvalgt 
Revisorsuppleant Birthe Sørensen  Genvalgt 

 
Punkt g. Eventuelt 
 
Bestyrelsen har foredrag i tankerne og beder om emner. 
Carsten Sørensen afsluttede Generalforsamlingen og gav formanden 
ordet, som takkede for god ro og orden. 
 
Generalforsamling sluttede kl. 20:30 



24 

Foredrag ved BMV 

Foredrag den 25. april 2017  kl. 19.00 Mercyships -  billetter 

købes på  bmvenner@gmail.com kr. 30,00 inkl. kaffe/the og 

småkager. 
Foredragsholder: Viggo Bostrup har sejlet som maskinmester for ØK-Bewa 

Line-Dannebrog. Har været ude med Africa Mercy fire gange. 

Skibet er den tidligere danske togfærge Dronning Ingrid, der siden 2007 har 

fungeret som flydende hospital. Mange sammenligner arbejdet med en 

krydsning af Jutlandia og ”Læger uden grænser”. Skibet er ejet af den 

internationale NGO Mercy Ships. Mercy Ships arbejder ikke med krig og 

akutte katastrofer – men med at operere invaliderende lidelser, som verdens 

fattigste ikke selv har råd til eller mulighed for på grund af et utilstrækkeligt 

sundhedssystem i de lande de bor i.  Mercy Ships arbejder også med kurser og 

kapacitetsopbygning i de lande vi betjener. Kort beskrivelse Mercy Ships 

mobiliserer ressourcer for at kunne yde gratis lægehjælp til verdens fattigste 

gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operationer (læbeganespalte, 

hjulben, klumpfødder, fødselsskader, grå stær mv.) samt lokal 

kapacitetsopbygning. Foruden behandlingerne, der øjeblikkeligt har enorm 

betydning for tusindvis af patienter, har Mercy Ships tilstedeværelse også på 

længere sigt stor betydning for landene, i det vi videreuddanner 

sundhedsfagligt personale.  

Besætningen på hospitalsskibet M/S Africa Mercy består af typisk af 400 

personer fra 40 nationer, der hver bidrager med deres faglighed: læger, 

sygeplejersker, ingeniører, søfolk m.fl. Et ophold på skibet er både for 

patienter og medarbejdere et levende bevis på at man kan arbejde på tværs af 

kulturer og nationaliteter og sammen skabe mirakler. Alle arbejder ulønnet og 

betaler til med for eget ophold. Skibet er et meget sikkert og fleksibelt koncept 

som flydende hospital. I øjeblikket arbejder det i Benin på en periode på 10 

måneder. Men det er altid ”sødygtigt” og vi skal kunne være klar til at lægge 

fra land, hvis der opstår uroligheder. 
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Den nye flagmast. 
  
 Nu nærmer sig tiden hvor den nye mast er ved at være færdig, 
som det ser ud i øjeblikket er masten færdiggjort den skal males 
og have den endelige finish og fundamentet skal støbes, jernene 
nedsættes til tovværket og så kan vi, hvis alt går som det skal 
indvie masten her efter sommeren. 

Tv. Faste taljer til 
montering 
 
 
 
Th. Tilpasning af 
fundament og mast 
 
 
 
 
Kvadring af 
bjælkerne i 
enderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsskuret 
”Georgs Corner” til 
opbevaring af 
materialer  og 
nødvendige dele til 
den nye mast. 
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Kære alle rejsevenner 

 
Da der har været flere, der har spurgt efter endnu en rejse med BM-
travel, har vi forsøgt at sammensætte en tur. 
Vi har prøvet at finde noget som vi håber har interesse. Det bliver en tur 
til "RHINEN I FLAMMER", en 6-dages tur med en overnatning ned 
og hjem. Tidspunktet bliver fra torsdag, d. 07.09.17 til tirsdag, d. 
12.09.17. 
Pris kr. 4.950,- per person i dobbeltværelse tillæg for enkeltværelse kr. 
850,-. 
Inkl.. i prisen er morgenmad og aftensmad alle dage, samt en sejltur 
med middag, hvor vi skal opleve "Rhinen i flammer", og diverse andre 
udflugter. 
Hvis dette skulle have interesse, vil vi gerne høre fra jer. Svar kan 
sendes på mail frimundt@webspeed.dk eller på mobil: 4017 5541.  
 
Med venlig hilsen 
Poul og Lennart  
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J. B. Blomster 

Hos J. B. Blomster er vi specialister i alle slags buketter og 

dekorationer. 

For at holde en høj kvalitet er vi på Grønttorvet mindst 3 gange om 

ugen for at hente friske blomster. 

Vi sammensætter blomster til enhver lejlighed, og efter specielle 

ønsker. 

Buketter - Brudebuketter – Bordpynt - Til festlige lejligheder –  

Sammenplantninger – Øl fra Bryggeriet Skands - Vin fra Nowak 

Wine – Bårebuketter - Båredekorationer — Kranse - Kistepynt 

 

 

Vi leverer også buketter/planter til en lang række virksomheder på 

vestegnen. 

Som medlem af Euroflorist når vi ud til hele verden. 

Vi samarbejder med 2 fantastiske bedemænd. 

Danske Begravelser Merete Biltzing tlf: 43301100 

Anstændig Bedemand Helle Albek tlf: 20272013 

Kig ind i butikken. 

Brøndbyvestervej 8 ( Gl Blæsenborg ) tlf: 43965514 

Facebook J. B. Blomster eller www.jbblomster.nu 
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VRIDSLØSEMAGLE TURISTFART 
Ole Rømers Vej 42  - 2630 Taastrup  - Telefon 43 99 02 00  - Fax 43 99 04 46 

e-mail vtf@mail.dk v/ Søren Andersen    -    Medlem af Marineforeningen       

Skibsnummer 703 
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