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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 

mailto:ebbe@groennesmiljoe.dk
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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu:  

Snitte m. gravet laks, dressing og dild. 
Gammeldags oksesteg m. glaseret løg, 
gulerødder, hvide kartofler og surt. 

Kaffe   

Dagens gæst:   
Chefen for Marinehjemmeværnet 

Kommandør HENRIK HOLCK RASMUSSEN 

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. 

  Chefen for Marinehjemmeværnet kommer og fortæller om 
Marinehjemmeværnet som det ser 
ud i dag og i fremtiden, der er 
gennem tiden sket store 
forandringer i Marinehjemmeværnet 
og det er ikke slut endnu, da der til 
stadighed kommer nye opgaver 
som kræver nyt materiel og nye 
uddannelser. 

Tema:  

Velkommen til det nye 

Marinehjemmeværn 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

  
Vi er stadig i gang med vores forhandlinger med kommunen, vi 
har aftalt at laden skal være tom for vores uniformer m.m. den 1. 
april. Kommunen skal bruge laden til nogle andre foreninger. Vi 
skal for resten lige gøre opmærksom på, at vi skal prøve at 
parkere lidt tættere, så alle biler kan få en plads. Nu er det jo 
blevet ”dagligdag” at bestille pladser over vores mail til 
lørdagsåbent, og samtidigt har vi i bestyrelsen talt om at man 
kunne bestille tårne også over mail, så de kan stå klar på 
bordene lidt før 13. Dette blot for at give folk en chance, for at 
kunne få noget at drikke lige inden man sætter sig til bordet. Der 
har jo været annonce i Vestegnen, indtil videre har 6 tidligere 
marinere vist interesse for vores forening, 2 har allerede været 
ude og kigge, så vi er glade for tilvæksten. Vi har jo optaget en 
del, lille del, nye medlemmer, vi får flere i den nærmeste fremtid, 
tag pænt imod dem. Vel mødt i marineforeningen, vi ses snart. 
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Jubilæer i  afdelingen 

   

April.  Skibsnr.    

  635 Carl Rasmussen 25 år 
  327 Jørgen Raunskov 50 år 
    
      
   

   Vi ønsker hjertelig t  tillykke 

    

Vi kipper med flaget for 

De runde og halvrunde 

April .    10 691          Kurt Hansen 80 år.  
  10  870 Bent Larsen 65 år. 
  16. 840  Egon Larsen 75 år. 

  18. 778 Henning Jespersen 70 år. 
 24. 874 John G. Thomsen 80 år  
 30. 807 Bruno Siemen 85 år 
   

  Vi ønsker hjertelig t  tillykke  
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Martsmødet 2017 

MARINEFORENINGEN 

   Kl. 18:30 startede mødet med at flaget blev sat. Efter ”Kong Christian” 
blev flaget sat på halv og forsamlingen mindedes Karl Momsen som 
afgik ved døden i lørdags, Kim v Wowern talte om Karls mange hverv 
for og i foreningen. Kim omtalte også Karls tid i søværnet med 
torpedobådene, fra 1954 (Karl havde også en tid med Dannebrog. 
Redaktionen). Karl var også altid den gode og hjælpsom kammerat. 
Karl vil blive savnet (Karl blev bisat fra Glostrup kirke d. 3.marts med et 
stort fremmøde fra Marineforeningen, også ved kaffe og sandwich i 
Marinegården). Efter 1 minuts stilhed blev flaget sat på hel og mødet 
begyndte. Formanden bød foredragsholderen fhv. Rigsombudsmand 
Søren Christensen velkommen. 4 nye gæster som vil se os an er på 
besøg, Ole Schultz, Ole Nielsen, Finn (fra orlogsmuseets 
modelbyggerlaug) og Preben blev alle budt velkomne. Formanden 
kaldte 3 nye medlemmer på broen, Jan Holmlund, Kjeld Hansen og 
William Burmeister, her fik de påsat emblem og fik udleveret vedtægter 
samt information om Skyttelavet. Kim orienterede om de uskrevne 
regler. Efter 3 skæpperær var de så optaget i Brøndby Marineforening. 
685 Leif Nielsen, 725 Henning Aadorf blev kaldt på broen. Leif bliver 80 
år og har været medlem i 20 år. Henning er blevet 65 år. Leif fik 2 
flasker og en gave, Henning fik en flaske. 
Frank Urban fik mikrofonen og omtalte et vellykket march arrangement 
den 11. februar. Frank mindede om at der på onsdag den 8. marts og 
de 2 følgende onsdage, starter en kort serie på DRK med navnet 
Sømand af verden. 
Erik Tofte fik mikrofonen og orienterede om en nye øltype ”Rå”. Erik 
hældte den op for at smage den, men Knud kom til og snuppede en tår 
og mente prisen kunne forhandles (er 20kr). Der er planer om at 
forsøge med nogle nye tiltag, denne gang med dyrekød skudt af Søren 
Andersen, med en samtidig vinsmagning, i alt vil det koste 225 kr. husk 
at det er for medlemmer og deres bedre halvdel. Henning fik 
mikrofonen, efter Kim fik den vristet fra Erik Tofte, under stor latter og 
omtalte skyttelavets nyligt afholdte banko med hele 115 deltagere og 
det var en rigtig hyggelig aften.  
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 Skyttelavet havde også afholdt Admiralforsamling og her fik lavet besat 
alle pladser i bestyrelsen så den nu er fuldtallig. Ved 
fastelavnsskydningen den 27. februar blev Conny kattedronning og Max 
kattekonge. Den 18.-19. marts er der Landsskyttestævne i Skive, 
programmet kommer senere. 
Dronningens skål. 
Efter middagen orienterede Kim v. Wowern om hvordan foreningen 
fungerede. Kim orienterede også om Tommy Gregersens virke i 
foreningen og de deraf følgende hæderstegn Tommy havde fået, 
gennem de mange år han havde været aktiv på mange poster. Kim 
følte der manglede en nærmere omtale, så det rådede han på bedste 
vis bod på. 
Foredraget med Søren Christensen om Færøske forhold og hans 
meritter samt om galeasen Thorshavn var vældig interessant. Der var 
også en god forklaring på Klaksvig sagen. De som ikke var tilstede, gik 
glip af en god fortælling. Vi kunne sikkert have blevet ved en rum tid 
hvis ikke vi nærmede os flagnedhalingen. Efter flagnedhaling var der fri 
manøvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jan Holmlund      Kjeld Hansen                 William Burmeister 
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En ”vild ”aften i Marineforeningen 
 

Fredag den 31. marts 2017 kl. 18:00 afholder  BMF vildtaften i 
Marineforeningens lokaler. 
Et af vore medlemmer er jæger og har lovet at levere noget ”vildt” 
kød til denne aften, dette vil blive tilberedt af en vildtekspert efter 
alle kunstens regler, dertil rødvin. 
Den nøjagtige pris er endnu ikke på plads men det ser ud til at det 
bliver ca. kr. 200 pr. couvert. 
Arrangementet er for Marineforeningens medlemmer og deres 
bedre halvdel, samt deres venner og bekendte 
 
Tilmeldinger kan foretages til erik.barmand@gmail.com, sms til 
51181261, på medlemsmødet i marts eller lørdagsåbent 11. marts. 
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 22. marts. 
 
Vildtmester Erik Tofte 

mailto:erik.barmand@gmail.com
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

Skibsnummer 354 modtager af MF’s Hæderstegn, Æresmedlem, 
Æresmedlem af SL, modtager af SL’s Hæderstegn 

Karl Momsen er gået fra borde lørdag den 25. Februar 2017   
Karl var indkaldt til Søværnet i 1954 og blev optaget som 

medlem i februar måned 1969. 
Karl blev 81 år i august måned. 

Karl vil blive husket for sit store arrangement i Marineforeningen 
både lokalt og på Landsplan.. 

Æret være hans minde 
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Karl Momsen in memoriam 
Karl Momsen er trådt fra borde den 25. februar, efter lang tids 
svær sygdom. 
Karl blev født i Sønderjylland og det lagde han ikke skjul på, han 
var stolt over at være Sønderjyde. 
Karl blev i 1954 indkaldt til Søværnet hvor han forsatte en 
årrække og endte som oversergent. ( Motortorpedobådene og 
Dannebrog )  
I 1969 blev han medlem af Glostrup Marineforening og hans tid 
som OS slog hurtigt igennem, han blev formand for Skyttelavet i 
1977, et job han passede med stor iver, til han trådte fra i 1996. 
Ligeledes blev han sekretær i Skyttelavsudvalget i 1983 og 
sammen med Jens Rosenfeldt (Barberen) var han stort set den 
der styrede Skyttelavene indtil han stoppede i 1988 og overlod 
styringen til andre hænder. 
Karl modtog mange hædersbevisninger, han fik MF’s 
Hæderstegn 1985, blev Æresmedlem af Marineforeningen i 1990, 
Æresmedlem af SL i 1987 og fik SL’s Hæderstegn i 1990. 
Jeg lærte Karl at kende da jeg først deltog i skydninger sammen 
med Hjv. hvor vi forsøget at vinde over SL og senere da jeg blev 
kapret til MF af Torben Jensen, min interesse var skydning og her 
fandt jeg en god ven i Karl, han fik mig ind i bestyrelsen ret hurtigt 
og vi havde et langt og frugtbart samarbejde og det var egentlig 
helt naturligt at jeg overtog fra Karl, både som sekretær i 
Skytteudvalget og som formand for SL. 
Vi havde mange gode timer både på skydebanen og til forskellige 
festlige sammenkomster, ikke mindst børn havde en stor plads i 
Karls hjerte og det var børnene ikke i tvivl om, selv om Karl havde 
en meget ”stor” stemme som nok kunne skræmme de fleste børn, 
var der i hvert fald ingen som blev skræmt så meget at de ikke 
kunne holde af ham 
Karl efterlader et stort savn blandt hans venner og kammerater 
og han vil blive husket som en stor sømand og en god ven. 
Vore tanker går til Jytte i denne svære tid. 
Må Karl hvile i fred. 
 
Jørgen K. 
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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. 14. april 

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 
 31-03-2017 18:00-? ”Vildtaften” 
 
 06-04-2017 18:30-24:00 Medlemsmøde 
 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 
 23-06-2017   Sankt Hans aften 
  
 

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 18. 
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En mand sidder på et værtshus og stirrer tomt ned i sit glas. 
Sådan bliver han siddende i en halv time, da der til sidst kommer 
en stor rocker op og tager hans glas fra ham og skyller det hele 
ned i en tår. Den stakkels mand begynder at græde. Rockeren: - 
"Slap nu af mand, det var kun for sjov. Her, nu skal du få en ny øl. 
Jeg kan ikke klare at se voksne mænd græde."  
Manden (Grædende): - "Det er ikke det. I dag er bare den værste 
dag i mit liv. Først sover jeg over mig og kommer for sent på 
arbejde. På grund af det fyrer min chef mig. Da jeg kommer ud fra 
kontoret, ser jeg at min bil er blevet stjålet. Jeg tager en taxi hjem, 
men glemmer min tegnebog med alle mine penge og kreditkort i. 
Da jeg kommer ind i mit hus, ser jeg at min kone ligger i med 
viceværten. Jeg forlader mit hus og går ned på dette værtshus og 
ligesom jeg skal til at tage livet af mig selv, kommer du og drikker 
al min gift."  
 

 

 

      

OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   

OBS!   OBS!   OBS! 

Så er skydekort årgang 2017 på banen!  
                          Er til salg fra torsdag den 5. januar, til 

medlemsmødet skynd jer at købe, for de bliver næsten altid hurtigt 

udsolgt, så køb NU! 

Alle skyttelavets bestyrelsesmedlemmer har skydekort til salg for 

kun kr.: 5,- pr. stk. 

Henning Aadorf er leveringsdygtig i større partier af skydekort. 

   Og som sædvanlig et stort antal hele flasker snaps som gevinst. 

                                                         Skyttelavets Bestyrelse 
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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 

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 Houlund-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 

Sekretær.: Kirsten Sigersen 2330 8425    

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 30-01-2017  

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  

Marts        lørdag 25 
 

April         lørdag 01 

                 lørdag 08 

                 lørdag 15 
 

Juni           lørdag 03 
 

Juli            lørdag 01 

                  lørdag 22 

                  lørdag 29 

August lørdag 12 

 lørdag 26 
 

September lørdag 02 

 lørdag 09 

 lørdag 23 

 lørdag 30 
 

Oktober lørdag 14 

 lørdag 28 
 

November lørdag 04 

 lørdag 11 

 lørdag 25 
 

December lørdag 09 

mailto:gert-allan@larsen.dk
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Lørdag d.  
22. april 

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. 

Det er første gang, den unge frøken var på landet. - Det var da en 
mærkelig ko, sagde hun til sin ferievært. Den har jo ingen horn. 
Jeg troede, at køer altid havde horn. - Lille dame, sagde bonden. 
Der findes køer, som ikke har horn, og som aldrig har haft det, og 
som aldrig får det. Andre stanger, så de mister hornene, og så er 
der nogle, som dyrlægen må fjerne hornene på. I det hele taget 
er der mange årsager til, at en ko kan være uden horn ... men i 
dette tilfælde skyldes det nu, at det er en pony vi kigger på!  
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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 

 
 

2017 forår 
 
Marts måneds aktiviteter 
 
On 22 1900-2200 Pokalen på plads 
Ma 27 1900-2100 Serie og Pokalskydning Mesterskabsskydning 
 
April måneds aktiviteter 
 
Ma 03 1900-2100 Serie og Pokalskydning Damerne deltager,  
 Slut på vinterskydningen 
Lø 29 1230-1600 Fregatskydning (Blazer) 
Lø 29 1830-?    Fregatfest (Festtøj) 
 
Efterårets program kommer i næste nummer. 

 
                                                         Skyttelavets Bestyrelse 
 

 
Karl Momsens bisættelse. 

 

Kære Marineforening og Skyttelav  

 

Tak for den varme deltagelse og mange blomster 

hilsner ved Karls bisættelse  fra Glostrup Kirke. 

 

Jytte Steenfat 
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Skyttelavets Admiralforsamling. 
Den 23. februar afholdt Skyttelavet sin årlige Admiralforsamling, 
præcis kl. 1830 startede mødet med at flaget blev sat, formanden 
bød velkommen og kaldte derefter 874 John G. Thomsen på 
broen, så han kunne modtage sin søstjerne som han skulle have 
haft for længe siden. 
Bent Rasmussen takkede for opmærksomheden ved hans 60 års 
jubilæum med et par flasker destilleret kartoffeljuice. 
Herefter blev der sat lidt fast føde på bordet og efter Dronningens 
skål blev dette indtaget. 
Efter spisningen var det tid til den alvorlige del af festen, 
Admiralforsamlingen. 
1. Valg af dirigent 
Kim von Wowern blev foreslået og valgt, Kim konstaterede at 
Admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  
2. Bestyrelsens årsberetning  
Formanden aflagde herefter bestyrelsens årsberetning, han startede 
med at sætte flaget på halv og vi mindedes de af vore kammerater som 
er gået bort i det forgangne år, Flemming Alstoft, Eigil Sørensen, 
Mogens Tensø, Lau Lund, Jørn T. Nielsen, Søren Bentzen og Ole 
Svendsen, efter 1 minuts stilhed blev flaget sat på hel og formanden 
aflagde en fyldig beretning (se side 23) 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning som herefter blev 
taget til efterretning. 
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.  

Kasserer Jan Hansen gennemgik regnskabets hovedpunkter, da regnskabet er 
udsendt på forhånd blev det ikke gennemgået i detaljer. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter var godkendt. 

4. Indkomne forslag. 
 Der var ikke indkommet nogle forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for år 2018. 
 Formanden foreslog uændret kontingent og det var der ikke nogen som 
opponerede imod. 
 6. Valg til bestyrelsen. 

a. Valg af Formand Henning Aadorf   Ikke på valg 
b. Valg af kasserer Jan Hansen    Genvalgt 
c. Valg af bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen   Genvalgt 
d. Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen      Ikke på valg 
e. Valg af bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk  Genvalgt 
f. Valg af bestyrelsesmedlem Kent Andersen  Genvalgt 
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g. Valg af bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf Nyvalgt   
h. Valg af suppleant Ole Bro         Nyvalgt 
i.  Valg af suppleant Johan Jacobsen       Nyvalgt 
j.  Valg af revisor Kaj Urban        Genvalgt 
k. Valg af revisor Erik Tofte        Genvalgt 
l. Valg af revisorsuppleant, Steen Høppner      Genvalgt 
m. Valg af revisorsuppleant, Frank Urban     Nyvalgt  
n. Valg af flagbærer, Morten Aadorf       Genvalgt 
o. Valg af flagbærersuppleant Tim Brostrøm     Nyvalgt 
  
7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet 
vedtages. 
Formanden kaldte Georg Marum op, Georg har været så dygtig at 
vinde 2 pokaler til ejendom, dem har han valgt at udsætte til en 
yderligere 10 årig periode, så de ikke bare skal stå derhjemme og 
samle støv. Dette blev af SL modtaget med tak. 
Herefter fik Michael Petersen ordet, Michael opfordrede til at 
medlemmerne kom og trænede noget mere således at vi igen kunne få 
Landspokalen med hjem igen. 
Bestyrelsen har valgt at købe noget bedre ammunition og da det er 
betydeligt dyrere end det vi har i dag har bestyrelsen valgt at yde tilskud 
til denne ammunition så den bliver knapt så dyr for medlemmerne, 
ligeledes har bestyrelsen valgt at yde tilskud til de af medlemmerne 
som vil med til Landsskydningen i, således at udgiften for den enkelte 
kan holdes på et rimeligt niveau. 
John Wassar savnede sommerskydningen og ville gerne have den 
genindført. 
Der var ikke flere som ønskede så Formanden fik ordet for en 
afsluttende bemærkning. 
Herefter blev flaget halet og sidste vers af ”Kong Christian” blev 
afsunget. 
Kim havde herefter på en god og myndig måde ført 
Admiralforsamlingen til ende. 
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Formandens beretning. 
3 medlemmer har meldt sig ud af skyttelavet, og 3 nye har meldt sig 
ind, flere er på vej. 
Årets vinterskydning startede i januar, og som sædvanligt deltog vores 
damer den første mandag i hver måned. 
Den 18 januar var Brøndby vært ved årets skydning mod garderne, 
hvor vi i al beskedenhed hjemtog begge pokaler. 
Den 8. februar afholdt vi årets altid populære fastelavnsskydning, hvor 
damerne som sædvanligt skød tønden ned først. 
Den 18. februar afholdt vi Skyttelavets brag af et banko med en masse 
flotte præmier, og dermed en masse glade vindere. 
Den 25. februar var det tid til den årlige Admiralforsamling i Skyttelavet. 
Admiralforsamlingen blev åbnet med flaghejsning og kongesang og 
Gert Larsen blev valgt som dirigent. 
Da Pierre Jensen ikke ønskede genvalg, blev jeg, Henning valgt til ny 
formand, Tyge Nielsen havde ikke ønsket genvalg, og blev erstattet af 
Jan Hansen som kasserer. 
Som nye bestyrelses medlemmer blev Kent Andersen og Ivan 
Christensen valgt ind. 
Nye suppleanter i bestyrelsen blev Niels Busk og Pierre Jensen. 
Der var genvalg til revisorer og revisorsuppleanter.  
Den 19. og 20. marts var Skyttelavet værter ved årets 
Landsskyttestævne. 
Det var noget af en opgave for en nyvalgt bestyrelse, men takket være 
en masse gode hjælpere, samt Steen og Kent’s fantastiske mad, blev 
det et rigtigt godt arrangement. 
Mange tak skal lyde endnu en gang fra bestyrelsen til alle, der på den 
måde støttede op om Skyttelavet!  
Vores skydning rakte til en flot 4. plads, en fremgang på 2 pladser fra 
året før. Vi fik også mulighed for at fejre, at årets fritstående landsskytte 
blev Kim von Wowern med 171 point. Godt gået Kim. Vores bedste 
holdskytte var Jørgen Kjeldsen med 192 point, også godt gået Jørgen  
Den efterfølgende onsdag afholdt vi Pokalen på plads, hvor årets 
landskytte blev modtaget med kanonsalut og boblevand. Det blev en 
hyggelig aften med en masse snak om det gode arrangement. 
Lørdag d. 30 april fandt den årlige Fregatskydning i Glostruphallen sted. 
Fregatkaptajnen blev modtaget med kanonsalut og honnør, og derefter 
fortrak vi til skydebanerne i kælderen. Som traditionen foreskriver 
løsnede Fregatkaptajnen det første skud, og kampen var i gang. 
Vinder af de nedskudte sejl fik alle deres præmier overrakt efter selve 
skydningen. 
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Fregatten blev skudt ned af mig – sagde hunden, og Ole Løje blev 
næstkommanderende. Efterfølgende var der Fregatfest på Gården, 
hvor den afgående fregatkaptajn efter et par bevingede ord overrakte 
bandolieret til den nyudnævnte Fregatkaptajn. I løbet af den festlige 
aften, blev pokaler og præmier overrakt til de flittige og dygtige skytter, 
og præmierne for årets skydekort blev også uddelt. 
Den 19. maj havde skyttelavet indkaldt alle hjælpere fra Landsskytte-
stævnet til en hygge lig aften, hvor Kokken og Jomfruen stod for forplej-
ningen. 
Den 6. august afholdt Marineforeningen og Skyttelavet fælles sommer-
bestyrelsesmøde. Det blev en hyggelig aften, og begge parter er enige 
om, at dette bør gentages. 
Bestyrelsen har i løbet af det forgange år, været gennem nogle ændrin-
ger af forskellige årsager, så den nuværende bestyrelse er reduceret til 
6 medlemmer. 
Så var det igen tid til at starte vinterskydningen, d. 5. september slog vi 
dørene op til en ny sæson. 
13. september afholdt København skyttelav den årlige distriktsskydning. 
Vi kunne kun mønstre 5 mand, så København tog første pladsen, Lyng-
by tog 3. pladsen, så en 2. plads kan vi ikke være utilfredse med. 
Den 20. oktober fejrede Københavns skyttelav deres 100 års jubilæum., Sam-

men med Marineforeningen skænkede vi en flot pokal med plads til en masse 

vindere  

Den 17. oktober havde vi vinskydning. Ikke mindre end 35 deltagere var mødt 

op, til en hyggeskydning. 

Den 21. november afholdt vi trekantskydning med ca. 40 deltagere. Vi var så 

beskedne, at vi nappede 1. pladsen, med garderne som nr. 2 og fængslet på 3. 

pladsen. 

Den 12. december sluttede vi året med en juleafslutning, hvor ikke mindre end 

35 var mødt op til gløgg, æbleskiver og sænke ubåde, hvilket Tofte orkestrere-

de. 

Julemanden kom på besøg og havde en masse fine gaver med. 

Så alt i alt kan vi se tilbage på en travlt, men også godt år, hvor vi har haft en 

masse arrangementer og ser et stadig stigende antal skytter hver mandag. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke min bestyrelse for det kæmpe store 

arbejde de har lagt i skyttelavet det seneste år, samt jeres altid store fremmøde 

når der skulle klargøres til dette og hint. 

Endvidere vil jeg takke Marineforeningen for et rigtigt godt samarbejde, lad os 

fortsætte på denne måde det næste år. 

Til allersidst vil jeg bede jer alle rejse jer, og med mig udbringe et trefoldigt 

leve for vores Skyttelav. 
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Fastelavnsskydning 
Årets fastelavnsskydning 2017 på banerne under Glostrup hallen, 
havde samlet 25 deltagere i alt, heraf 9 damer.  
Henning bød velkommen, hvorefter nedskydningen af de 2 tønder 
kunne begynde.  
Herrerne fik tønden først ned og brugte 59 skud og damerne sekunder 
efter med 54 skud. Igen i år blev Max Rank kattekonge og Connie 
Jørgensen blev kattedronning, begge fik 2 flasker vin som præmie.  
Så gik vi til kaffe og fastelavnsboller, i år dyrt indkøbt ved bager, samt 
godteposer som blev uddelt både til børn og voksne.  
Vi sluttede 21:45 efter endnu en hyggelig aften i Skyttelavet. 
Carsten 
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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 

BMV’s nye bestyrelse 

 

Efter Generalforsamling den 8. marts 2017 har 

bestyrelsen i BMV konstitueret sig således: 

 (referat og formandens beretning i næste nr.)   

   

 1. Formand Connie Jørgensen  

  2. Kasserer Hanne Olsen  

 3. Bestyrelsesmedlem Eva Andersen 

      4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen  

 5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen 

 6. Bestyrelsessupp. Helen Hansen 

 7.  Bestyrelsessupp. Jette Jespersen 

 8. Revisor Carsten Sørensen  

 9. Revisorsuppleant Birthe Sørensen  
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FASTELAVN MED BMV   
BMV afholdt fastelavn med tøndeslagning lørdag den 25.2.2017. 
Det var en festdag, alle var spændte. 
Der var rigtig god tilslutning ( flere voksne end børn) dejligt at se, 
at også oldeforældrene bakker op. 
Connie fordelte børnene efter højde. De store fik hurtigt slået 
tønden ned. Det gik meget sværere for de mindste, men mange 
af børnene blev ved med at slå til tønden trods ømme hænder og 
arme. Til sidst lykkedes det af få kåret en kattedronning og en 
kattekonge. 
Derefter var der varm kakao og fastelavnsboller. Connie 
overrakte gaver til kattedronninger og kattekonger hvorefter den 
bedst udklædte skulle vælges.  Connie havde vanskeligt ved at 
afgøre hvem der havde den bedste udklædning,  så alle fik en 
præmie for at være udklædt og det var populært! 
Tak til Onsdagsholdet,  Carsten og  Jan for hjælp. 
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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. 
  
I skrivende stund skulle den nye flagmast nu være færdig, det 
betyder at vi kun venter på foråret og lidt mildere vejr, således at 
arbejdsholdet kan komme i jorden og få foretaget det støbe 
arbejde der nu engang skal klares. 
Der mangler selvfølgelig beslag og maling af masten, ligesom alt 
tovværk også skal gøres klar men som manden sagde det lakker 
mod enden. 

Her er et ”lår” ved at blive klargjort. 

Det ”gamle” skur skal bygges 
om og udvides så det kan 
bruges som værksted og til 
opbevaring af diverse effekter 
til vedligeholdelse. 

Boring af lige huller. 
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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  

mailto:frimundt@webspeed.dk
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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 

http://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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