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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:  
Oksekødssuppe m/kød og melboller og flutes. 
Oksespidsbryst m/sur/sød/peberrod sovs og hvide 
kartofler. 
 

Kaffe og the. 

 

Bindende tilmelding ud over den faste skaffeliste på mail: 
tilmelding@marineforening.dk eller i nødstilfælde sms til 3136 3011, 
eller E-mail: morten@aadorf.dk (Morten Aadorf) 

Husk ! Fra- og tilmelding senest mandagen før 
medlemsmødet. 

  
Ved redaktions afslutning var det endnu ikke afklaret om 
der kunne afholdes den ekstraordinære admiralforsamling 
vedrørende regnskab 2017 og budget.  
 
Bestyrelsen håber på at vi kan nå det. Hvis det ikke kan lade sig 
gøre så bliver der hyggeligt samvær på bakkerne og måske 
kommer der indslag fra bestyrelse og medlemmer. 

. 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Medlemsmødet før Admiralforsamlingen. 

Jeg vil starte med at takke Jørgen Skovsende, for at stille op og være vores nye 
kasserer, i disse måske svære tider vi går i møde. Derefter skal der lyde en tak til 
vores tidligere kasserer Flemming Rasmussen for det store arbejde han har udført. 
Så skal jeg jo beklage at bestyrelsen ikke kunne fremvise vores regnskab til admi-
ralforsamlingen. Vi gør alt for at gøre det klart til marts mødet, så vi får ikke en 
foredragsholder af samme grund. 
En ting der måske kunne hjælpe på den almindelige informationsstrøm, var hvis 
vore koner/kærester eller samlevere også kom på distributionslisten for Så til Søs, 
det er i hvert fald værd at undersøge. Vi går meget snart helt digitalt med vores 
blad! 
Vi har også fået ny krambodsdirektør, Sv. Aage Nielsen medlem nr. 649 har ind-
vilget i at bære kramboden videre, det glæder os at vi får en afløser for Ole, som 
har passet jobbet i 50 år. Der er sket en mega udvidelse fra dengang til i dag, tak til 
Sv. Aage og god vind med salget i kramboden. 
Vi arbejder også på at finde en dato, hvor vi kan holde møde om alle de gode for-
slag, som i ligger inde med, både m.h.t. besparelser, men absolut også med nye 
tiltag for indtægter til foreningen. 
Vi glæder os til at se jer i foreningen, vel mødt  

Februar mødet står, som det er tradition, i Admiralforsamlingens tegn, men før at 
dirigenten overtog ledelsen af os, så havde formanden et par ord at sige. 
 
Flaget blev sat på halv og vi mindes alle tabet af skibsnummer 555 Jørgen S. Loren-
zen som var trådt fra borde. Ib Ketler holdte en mindetale for Jørgen. Teksten er 
publiceret i sin helhed på side 24. 
  
3 fødselarer blev kaldt på broen, 718 Viggo Madsen 80 år, 626 Jørgen Hansen 75 år 
og den yngste 862 Johnny Wagner 55 år. 
 
 
Formanden ville gerne have en ny krambodsdirektør og efterlyste kandidater, Ole 
Løie træder tilbage efter 50 års tjeneste. Meget flot gået og tak til Ole for tro tjene-
ste. 
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Jubilæer i  afdelingen 

   

  
641 Bo Andersen 25 
760 Lennart Petersen 15 
761 Kaj Ole Pallesen 15 

 
Vi ønsker tillykke. 

Vi kipper med flaget for de runde og 

halvrunde 

 

 794 Lars Karlsen  85 
 848 Per H. Jensen  75 
 817 Morten Borg Aadorf 30 
 

Jørgen Strange Olsens 2 sønner havde bestemt at i stedet for at tage blomster med i 
kirken kunne man give et bidrag til Brøndby Marineforening - mærket JSL. 
 
Der blev givet en ekstra flaske vin til Viggo Madsen og Jørgen Hansen da de blev 
kaldt på broen af skyttelavets formand Henning Aadorf. Der havde været garderskyd-
ning i Brøndby og de tog begge pokaler med hjem igen. Den 22. februar afholdes skyt-
telavets Admiralforsamling. Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig. Info om 
landskyttestævnet den 17. og 18. marts kommer senere. 
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Februar mødet 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Admiralforsamlingen 2018. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

 Gert Larsen blev valg til dirigent og Sekretæren Frank Urban som referent. Det blev konsta-
teret at indkaldelsen var rettidigt og lovligt indvarslet. Medlemmer med mindre end 3 måne-
ders medlemskab har taleret men ingen stemmeret. Ved afstemninger er Baksformændene 
stemmetællere. Der var 126 tilmeldte 

 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

Bilag 

3. Information om Regnskab iht. Udsendt skrivelse ved næstformanden 

 Bilag. Brev til medlemmerne. KvW berettede om de problemer der har været omkring kas-
sererens sygdom og der derfor er nogle afstemningsproblemer samt bilagsproblemer men at 
de løses hurtigt muligt. Det bliver nødvendigt med en ekstraordinær Admiralforsamling 
formodentlig til medlemsmødet i marts og senest i april. 

 Et par medlemmer tog ordet og mente at bestyrelsen ikke havde udvist rettidig omhu da 
problemerne opstod i efteråret. Det blev taget til efterretning og accepteret af forsamlingen. 

 

4. Bestyrelsens forslag, herunder planer for de kommende år. 

 KvW fik atter ordet: Vi er mere end 70 års succeshistorie, kammeratskabet er i særklasse, 
Vi har det højeste antal deltagere til vores medlemsmøder ca. 120 i gennemsnit, vi har lan-
dets ældste lokale marineforeningsblad, vi har i næsten 40 år altid haft medlemmer i Lands-
bestyrelsen, vi har de bedste medlemmer, arbejdshold og frivillige hjælpere, snart landets 
flotteste mast og Danmarks bedste og eneste Marinegård.  

 Bestyrelsen nedsatte på et tidligt tidspunkt et forhandlingsudvalg der skulle referere til 
bestyrelsen bestående af formand Michael Pedersen, Næstformand Kim von Wowern samt 
de tidligere formænd Gert Larsen og Knud Truelsen. Hertil kommer vores advokat N. H. 
Prinz, samt ved behov har vi kunne trække på diverse medlemmer.  

 Vores fremtid på Marinegården vil altid og uden undtagelse bero på at vi har et godt forhold 
til Brøndby Kommune og kommunalbestyrelsen. Al kontakt forgår derfor gennem bestyrel-
sen og forhandlingsudvalget. Vores nuværende kontrakt udløber 31.12.2019. Derfor kontak-
tede vi kommunen i september 2013 for at indlede forhandlinger om en ny kontrakt. For-
handlingerne har siden bølget frem og tilbage forsinket af flere personaleskift, borgmeste-
rens dødsfald, kommunevalg mv.  
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 Hvorfor skal vi så betale husleje til kommunen? De skal når de udlejer fast ejendom  til er-
hvervsformål opkræve markedsleje. Ellers kan de risikere at tilsynsmyndighederne griber ind, 
hvis lejen er for lav og det bliver betragtet som ulovlig støtte. Vi er ikke en forening under 
folkeoplysningsloven og betragtes derfor som erhvervsvirksomhed da vi er en privat forening! 

 Hvorfor er vi ikke under Folkeoplysningsloven? Vi vil bestemme selv, hvem vi vil optage! 
Fordi vi er momsregistreret og har et CVR-nr. Fordi vi ikke kan nøjes med at have et lokale i 
kort periode på 2-3 år, for så at skifte lokale igen og i øvrigt ikke må hænge vores effekter fast 
op i de lokaler vi kunne låne af kommunen.  

 Vi har fået vurderet ejendommen og skulle så betale op mod ¼ mio. i årlig husleje. Dette er 
dog forhandlet ned til ca. kr. 100.00. Aftalen løber over 5 år.  Vi udarbejder et kontraktforslag 
sammen med vores advokat. Dette ville svare til et årligt beløb pr. medlem på ca. kr. 500. Disse 
skal selvfølgelig ikke bare tages over kontingentet. Der indkaldes til et dialogmøde i april, 
hvorledes disse midler kan skaffes gennem besparelser og ekstraindtægter. En ide er allerede 
sat i værk. Bustur til Ærø som gerne skulle give et pænt overskud til foreningen. Når regnska-
bet for 2017 foreligger og godkendes, vil bestyrelsen fremsætte forslag til at vi opkræver ekstra 
kontingent i 2018, samt forslag til kontingent for 2019. Bestyrelsen vil også gennemgå alle 
arrangementer for at se hvilke der giver overskud og hvilke der evt. skal fjernes! 

 Bestyrelsen håber at vores medlemmer vil hjælpe med at sikre at Brøndby Marineforening kan 
forblive på Marinegården! 

 Efter en længere diskussion blev der enighed om at sparke det til hjørnespark indtil et regnskab 
foreligger og der kan gives endeligt tilsagn. Kommunen forventer et kontraktudkast sidst på 
året! Det er trods alt positivt på et solidt fundament. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg til forretningsudvalg. På valg: 

Næstformand Kim von Wowern  for 2 år. Modtager genvalg. 

Kasserer Flemming Rasmussen  for 2 år. Modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Skovsende som ny kasserer. 

Jørgen Skovsende blev valgt for 2 år 

7. Valg til bestyrelsen: 

Erik Tofte    for 2 år. Modtager genvalg. 

Dennis Christensen   for 2 år. Modtager genvalg. 

Carl Rasmussen   for 2 år. Modtager genvalg. 

De blev alle genvalgt for 2 år. Herefter består bestyrelsen af Formand Michael Pedersen, Næstfor-
mand Kim von Wowern, Kasserer Jørgen Skovsende, Sekretær Frank Urban, Bestyrelses-
medlemmer Erik Tofte, Dennis Christensen, Carl Rasmussen, Søren Andersen, Morten Aadorf. 
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8. Valg af revisorer: 

 Bent Rasmussen   for 1 år. Modtager genvalg- 

 Rene Posin   for 1 år. Modtager genvalg. 

 De blev genvalgt for 1 år 

 

9. Valg af revisorsuppleanter: 

 Kaj Urban   for 1. år. Modtager genvalg.  

 Johnnie Petjursson  for 1. år Modtager genvalg. 

 De blev genvalgt for 1 år 

 

10. Fødte sendemænd: Formand, Næstformand, Kasserer & Sekretær. 

11. Valg af 5 sendemænd: Erik Tofte, Steen Høppner, Lars Nielsen, Dennis Christensen,  

 John G. Thomsen. 

 De blev alle valgt 

 

12. Valg af sendemandssuppleanter: Knud Truelsen, Ebbe Grønne. 

 Knud Truelsen er forhindret i at deltage i sendemandsmødet, derfor valgtes Carsten Sørensen 
 sammen med Ebbe Grønne 

 

13. Valg af flagbærere eksternt: Henning Aadorf, Ebbe Grønne, Morten Aadorf, Poul Friis Schmidt. 

 De blev alle valgt 

 

14. Valg af flagbærere internt: Henning Aadorf, Bent Rasmussen. 

 De blev alle valgt 

 

15. Eventuelt. 

 Intet. 

  

Mødet sluttede i god ro og orden 
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Årsberetning 2017 ved formand Michael B. Pedersen. 

Vi mistede i 2017: Tommy Gregersen skibsnummer 608, Karl Georg Momsen skibsnummer 354, Ib Mari-
nus Kirkeby skibsnummer 714. Disse tre gæve gutter efterlod noget af et vakuum efter sig, det kunne 
mærkes at de ikke længere var i blandt os.  

Året 2017 blev året hvor vi aktivt søgte efter flere nye medlemmer, vi blev i den grad besøgt af manden 
med leen i 2016, 12 medlemmer mistede vi der, derfor relancerede vi skrivelsen med orlogsgasten i fla-
sken. Det gav gevinst, vi ligger nu igen omkring de 200 medlemmer Vi mistede i 2017 3 mand men optog 
21 nye. 

 2017 blev også året hvor der skete store forandringer, både synlige og usynlige. Det mest synlige er den 
flotte flagmast, som nu står og knejser på gårdspladsen, som for øvrigt også er blevet renoveret, så man 
kan komme fra lageret til baren uden at vælte med kasser med sodavand…. Det usynlige berører os alle 
sammen, kommunen startede med at gøre os opmærksomme på at de var blevet pålagt at sørge for at alle 
foreninger og klubber, der beboede kommunens ejendomme, betalte husleje, vel og mærke på konkurren-
celignende vilkår. Dette gjorde at vi måtte hente professionel forstærkning, i form af en advokat, til vores 
ellers fantastiske forhandlingsudvalg. En biting i dette forhandlingsforløb afstedkom at kommunen inddrog 
laden til andet formål, 2 foreninger som de skulle sørge for plads til har nu til huse derovre. I løbet af året 
har ca.1086 gaster været til medlemsmøder. Vi har haft mange forskellige foredrag, bl.a. chefen for mari-
nestaben, Brøndbys borgmester, vi er blevet fortalt om søværnets flyvetjeneste og mange andre spændende 
ting. Vi har haft nytårskur for BMV, foredrag med Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard om Brøndby i 
hjertet, der har været tur til Samsø. Der har været vildtaften, selvskudt er velskudt! Vi har været til banko-
spil, lørdagsfrokost Sankt Hans, der har været mange tilbud i løbet af året, ikke at forglemme julefroko-
sten… 

Dette giver mig anledning til at rette en tak til forskellige mennesker: bestyrelsen for det arbejde de udfø-
rer, tak for det, hovmesteren, tak for veludført arbejde, tak til alle de frivillige, både i baren og de der hjæl-
per til ved lørdagsåbent, af hjertet tak. Vores fantastiske banjemester og arbejdsholdet, som vi slet ikke 
kunne klare os uden! Ib Ketler, som både hjælper med foredragsholdere, gæstebog og fødselsdagshilsner, 
Ole Løie, som passer vores krambod, på halvtredsindstyvende år!! Tusind mange tak for indsatsen. Carl 
Rasmussen som har overtaget hvervet efter Jørgen Kjeldsen med at lave Så til Søs, også tak for det store 
arbejde der. Tak til BMV for deres arbejde med alverdens arrangementer og hjælp til marineforeningen. 
Tak til marchforeningen BMMF for at forsøge at holde os sunde, eller i hvert fald tæt på! Der er mange 
mennesker som gør et stort stykke arbejde, for at vi kan komme og have det rart i hinandens selskab, ikke 
at forglemme julemanden, fast gæst til december mødet, tak til ham også. 

Tak til skyttelavets bestyrelse for deres store arbejde, på ugentlig basis, håber snart vi kan fremvise resulta-
ter på landsplan, KOM OG SKYD. Tak også for den årligt tilbagevendende fest, fregatfesten en megastor 
begivenhed.  

Ude af huset har været mange andre arrangementer, jubilarstævne, sendemandsmøde, landsskyttestævne, 
diverse gudstjenester og andet, der sker noget i, og med vor forening. Vi i bestyrelsen vil fortsætte med at 
holde fanen højt hævet, og gøre opmærksom på os selv, både lokalt og på landsplan.  VEL MØDT I FOR-
ENINGEN. 
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BMV 
Kommende arrangementer: 
 

07.03.2018 kl. 19.00 - ? Generalforsamling 

16.04.2018 kl. 19.30 - ? Platformsclairvoyance 

Har du forslag til kommende aktiviteter så kontakt os. Be-

styrelsen bmvenner@gmail.com  

Herved indkaldes til ordinær general-

forsamling 

i BMV onsdag den 7.marts 2018 kl. 19:00 

i Marinegården. 
 

Dagsorden:  

  

a: Valg af dirigent 

b: Formanden aflægger beretning 

c: Kassereren fremlægger revideret regnskab 

d: Fastsættelse af kontingent 

e: Indkomne forslag 

f: Valg af: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, re-

visor og revisorsuppleanter. 
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 1. Formand Connie Jørgensen-ikke på valg 

  2. Kasserer Hanne Olsen-på valg/genopstiller 

 3. Bestyrelsesmedlem Eva Andersen-ikke på valg      

 4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen-ikke på 

  valg 

 5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen-på valg/ 

  genopstiller 

 6. Bestyrelsessupp. Helen Hansen-på valg/  

  genopstiller 

 7.  Bestyrelsessupp. Jette Jespersen-på valg/ 

  genopstilller 

 8. Revisor Carsten Sørensen-på valg/genopstiller 

 9. Revisorsuppleant Birthe Sørensen-på valg/ 

  genopstiller 

 

g: Eventuelt 

    

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen 

       

 

Alle interesserede er velkomne til at møde op for at 

støtte foreningen.   

   

 

HUSK indbetaling af kontingent kr. 150,00 til BMV. 

Indbetaling til Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5326 

kontonr. 0251729 eller mobilpay 30430810 husk angivelse 

af indbetaler. Indbetaling senest 7. marts 2018  
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BMV  

Fastelavn 

Der var mødt 65 børn og voksne. Vi havde en dejlig dag. 

Tak til onsdagsholdet for hjælp. 
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BMV indbyder hermed til 
platformsclairvoyance  

 Sognevej 35, 2605 Brøndby 

MANDAG DEN 16. APRIL 2018, KL. 19:30 

Vi får besøg af Marianne Skak Augsburg 

som vil fortælle lidt om at arbejde med Clairvoyance, hvad der 

sker under Clairvoyance, hvordan hun opfatter det der sker, 

samt  om  Clairvoyance  generelt.  Se  www.lille-rolighed.dk/

clairvoyance.htm 

Der vil blive serveret kaffe, the og lidt sødt. 

Prisen for at deltage er 100 kr. 

(tilmelding er nødvendig pga. af begrænset plads) 

Tilmelding skal ske til bestyrelsen, på vores e-mail, bmven-

ner@gmail.com eller hos Hanne på tlf. +45 30430810. 

Betaling ved tilmelding på mobilpay 30430810 eller reg. 5326 

konto 0251729 husk  fulde navn på deltager/deltagere. 

 

http://www.lille-rolighed.dk/clairvoyance.htm
http://www.lille-rolighed.dk/clairvoyance.htm
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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 Marineforeningen: 

kontakt@marineforening.dk så snart det sker ! 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag d. 10. marts 2018 
kl.20:00 

 Den 3. fredag. i md. kl. 18:00-22:00 Kortklubben 
 . 

   2018 Forår 
  

Marts: 
 
Torsdag 01 Medlemsmøde                   18.30 - 24.00 
Onsdag 07 BMV generalforsamling      19.00 - ??  
Lørdag 10 Lørdagsåbent                     13.00 - ?? 
 
  
 

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 20 
 

vores kontaktmail er ændret til  kontakt@marineforening.dk  
 
marinegaarden@mail.dk  vil ikke kunne anvendes mere. 

mailto:kontakt@marineforening.dk
mailto:kontakt@marineforening.dk
mailto:marinegaarden@mail.dk
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HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK ER GÅET FRA BORDE.  

PRINSEN VAR ÆRESFORMAND FOR DANMARKS MARINEFORENING FRA 1976 TIL  

2008 OG ÆRESMEDLEM FRA 2008 TIL 2018. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE 

Fotoet af prins Henrik er venligst stillet til rådighed af Leif Ernst. Billedet er taget ved Holmens Kirke i 
2013 ifm. Marineforeningens 100 års jubilæum. 
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Marineforeningens Æresformand: 
Hans Kgl. Højhed 
Kronprins Frederik 

Brøndby Marineforenings hjemmeside:        http://www.marineforening.dk 
Brøndby Marineforenings E-mail adresse:    kontakt@marineforening.dk  
Brøndby Marineforenings bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5326 0246121  

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: Jørgen Skovsende 2534 5296 
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  
Carl Rasmussen 2325 2261 
Tryk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . LF Tryk Team 

STS red. E-mail:            sts-blad@hotmail.com 

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                                2099 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 henning@aadorf.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 boand@spaniels.dk 6464 2728 
Torpedo 640 Kurt Pettersson  5094 6872 
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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  

  Udlån af Marinegården. 
 

Hermed ledige terminer for 1. halvår 2018: 
(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
 
  

 Marts lørdag 03 
  lørdag 17 
  lørdag 24 
  torsdag 29 
  lørdag 31 
 

 April lørdag 07 
  lørdag 28 
 

 Maj torsdag 10 
  lørdag 19 
  mandag 21 
 

 Juni lørdag 30 
 

 Juli lørdag 14 
  lørdag 21 
  lørdag 28 
 
  Opdateret den 15-02-2018  

mailto:gert-allan@larsen.dk
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Lørdag d.  
10. marts 2018   

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. 16:00 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. 11:00 til kl. 12:15 og efter spisningen efter behov, når 
baren lukker i marinestuen.  

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 Jørgen Skovsende på mail: jorgen@skovsende.dk eller på 
telefon 2534 5296, det er selvfølgelig også muligt at melde til ved 

medlemsmøderne. 
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Krambodsdirektør Sv. Aage Nielsen   4352 0546 
 

KRAMBODEN 
OBS NY KRAMBODSDIREKTØR 

Sv. Age Nielsen  

Slipsnål  (Forgyldt) 
i praktisk opbevaringsæske.  
Pris kun Kr. 95,- (incl.moms) 

Manchetknapper  
 i praktisk opbevaringsæske. 

De nye T-shirts i Brøndbys egen udgave købes 
hos  
Krambodsbestyreren til en uhørt fordelagtig 
pris. 
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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 

 

2018 forår 
 
Marts måneds aktiviteter 
Ma. 05 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma.12 18:30-21:00 Mesterskabsskydning Serie og 
pokalskydning 
Lø. 17   Landsskydning Nyborg 
Sø. 18   Landsskydning Nyborg 
Ma. 19 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
ekstra 
On. 21 18:00-21:00 Pokalen på plads 
Ma. 26 18:30-21:00 Mesterskabsskydning Serie og 
pokalskydning 

Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste 
skytte på banen er senest kl. 2030 

Ingen skydning i april resultaterne gøres op. 
 I maj fregatskydning lørdag den 5. maj 2018.  
 
Lø 5. maj 12:30-16:00 Fregatskydning (Blazer) 
Lø 5. maj 17:30-01:00 Fregatfest (Festtøj/blazer) 
 

 Sommerskydning 
  
Hver mandag i sommerhalvåret første gang den 7 maj  
Undtagen den 21.maj, 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 6. august. 
Hver gang fra kl. 1600-1800.  
Mandag den 27. 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. 
  
 
  Skyttelavets Bestyrelse 
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Kære alle 

 

Vi vil endnu engang prøve om vi kan få tilslutning til en tur. 

 

Turen bliver en 6-dages tur til: Hamburg-Bremerhafen-Bremen. 

 

Dato: fra torsdag d. 30.08.18 - til tirsdag d. 04.09.18. 

 

Prisen for turen: kr. 4.770,- pr. person tillæg for enkeltværelse kr. 1.075,-. 

 

Program er under udarbejdelse. 

 

Med venlig hilsen 

Lennart og Birgit 

 

Få broderet navn på din frakke for 100 kr. inkl. Moms. 
 

AH Broderi ApS 
Bytoften 9 
4000 Roskilde 
Tlf.: 46469192 
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Husk årets højdepunkt i 

SKYTTELAVET 

                  Lørdag den 5. maj 2018. 
                     Fregatskydning i Glostruphallen 
                   Kl. 12:30-16:00 og 
                   efterfølgende Fregatfest 
                                          Kl. 17:30-00:30 

i Marinegårdens skønne lokaler, hvor vi mødes senest kl. 17:30 
iklædt selskabstøj (Smoking eller Blazer) og godt humør. 

Kuvertprisen er også i år kr.: 350,00 
Billetter kan kun købes hos Henning Aadorf ved medlemsmøder eller 
på skydebanen, pr. tlf.:40 89 49 94, eller mail: Henning@aadorf.dk 

Som sædvanligt er alle interesserede velkomne til at deltage i 
festlighederne, det er ingen betingelse at man er medlem af 
skyttelavet. Vær med på denne festlige aften med god mad, 
musik og dans på dækket. 

NB! Max. 72 deltagere 
Husk at det er skyttelavet der i mange tilfælde repræsenterer vores 
afdeling udadtil, især i Marineforeningens afdelinger landet over, 

så støt op om lavet. 

Fastelavnsskydning. 

Skyttelavets fastelavnsskydning 2018, som igen i år blev afholdt på banerne under Glostrup hallen. Henning 

Aadorf kunne kl. 19:30 byde velkommen til de 20 fremmødte skytter, 8 damer og 12 herre, og trods vores 

overtal, skød damerne igen tønden ned før herrerne. 
Damerne brugte kun 141 skud, og herrerne skulle bruge hele 161 skud, de mange skud skyldes at vi startede 

ud med Kent Andersens muresnor, som ikke kunne skydes over. Efter nedskydning var der hygge med kaffe og 

boller samt katte kåring. Kattedronning blev igen i år Connie Jørgensen og Kattekonge blev Carsten Sørensen 

som blev belønnet med hver 2 flasker rødvin. Aftenen sluttede kl. 21:45 
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GARDERSKYDNING 
 
 
Den 22. januar afholdtes der Garderskydning mod Søndre Birk Garderforening, hvor vi 
var værter, for at kunne nå det hele inden midnat, startede vi skydningen kl. 17, Mari-
neforeningen var værter i år og allerede en time før var vi på banen for at gøre klar. 
Garderne havde en del forfald især på damesiden så der var kun 2 på hvert damehold 
der talte men det var lige meget, vores damer tog pokalen alligevel og på herresiden 
var vi også gode så vi tog også i år pokalen. 
 
Efter skydningen drog alle skytterne til Gården for at nyde et særdeles veltillavet mål-
tid mad og da sulten var stillet, var det tid til uddeling af præmier, de 3 første på hvert 
hold fik lidt vin med hjem og pokalerne beholdt vi og har dem stående til næste år. 
 
Resultaterne så sådan ud, 2 gældende skytter for damerne og 5 for herrerne: 
Garderne    Marinen 
Evy Nordlund 178  Louise Borg Aadorf 177 
Lone Johansen 157  Else Aadorf  174 
Resultat  335  Henriette Sørensen 171 
     Irina Bjørnø  168 
Henrik Pedersen 188  Esther Kjeldsen 167 
Carl Aage Lausten 186  Connie Jørgensen 165 
Tom Weise  185  Resultat  351 
Lars Andersson  183 
Dennis Østerholt 182  Georg Marum 192 
Niels Langstrup 182  Jørgen Kjeldsen 191 
Steen Falk  181  Morten Aadorf 189 
Jørn Magnussen 177  Henning Aadorf 188 
Jacob Hjorth  176  John Wassar  188 
Resultat  924  Jens Ole Løje  187 
     Kent Andersen 187 
     Carsten Sørensen 186 
     Arne Jensen  184 
     Resultat  948 
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             Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen  (R)     1925-2018 
  

                                    En mand, et kamera,  en krig 

 
 
Historisk Samling fra Besættelsestiden, Syddansk Universitet, havde år tilbage  en 
omrejsende udstilling om besættelsen med Jørgens billeder i centrum.  Vi bliver be-
kendt med, at Jørgen som 15-årig begyndte at fotograferer tyske flådeenheder i Søn-
derborg, ligesom han  nåede at stjæle tændingsnøgler og ting  fra opmagasinerede 
udenlandske  militærkøretøjer eroberet af tyskerne , nøgler og ting endte i havnen. 
Juli 1943 indkaldt til marinen og var på Holmen den 29. august 1943.  I tiden efter 
flådens sænkning, hvor han var interneret,  sikrede han med sit kamera unikke  bille-
der af alle de mange sænkede og skadede skibe og efter-
følgende aktiviteter. Han klarede frisag hvor tyskerne var 
efter ham. 
Jørgen kom til Vordingborg,  hvor forældrene nu boede. 
Faren  var overdyrlæge og involveret i frihedskampen 
som delingsfører. 
Efter besættelsen skrev byleder,  Jens Thorup, at Jørgen 
har stået i den aktive modstandsbevægelse siden efteråret 
1943 som gruppefører og senere som stedfortræder for  
delingsføreren. Han har deltaget i de fleste sabotagehand-
linger Vordingborg. Han har i et par kritiske situationer 
vist rolig og mandig optræden. Har deltaget i transport af 
våben og sprængstof fra og til depoter. Været ordonnans 
og utrættelig og ivrig medarbejder  ved den illegale pres-
se. 
Umiddelbart efter  befrielsen blev Jørgen tilsluttet den 
Danske Brigades Feltpolitidetachement og virkede ved 
grænsen i Kruså ,med kontrol af hjemvendende tyske soldater og pågribelse af krigs-
forbrydere. 
Jørgen kom tilbage til marinen og blev i 1946 øjenvidne til de sovjetiske troppers 
afsked med Bornholm. 
I forældrenes vennekreds var det Kaj Munk, der i 1942 bakkede Jørgen op med, at 
han ville være officer i marinen.                                                                                                                                                                            
Han blev jo søoffice og kendt minemand, men det blev  ad en snoet vej.  Jørgen blev 
efter et travlt liv pensioneret i september 1985 som Orlogskaptajn.  Det travle liv for-
satte med erhverv, familie, foreninger, museer og deres samlinger. Han forblev trofast 
overfor kammeraten fra 29. august der lå på Bispebjerg Kirkegård. I Brøndby Mari-
neforening  var han højt  respekteret for hans virkelyst, humør og hans villighed til at 
dele sin store viden og oplevelser. 
 
 

                        Citat fra Jørgen;  Jeg gjorde min pligt ! 
 
Ib Ketlers mindeord for Jørgen ved  Marineforeningens februar møde 2018. 
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Hilsen fra Jørgens sønner Kim og Per: 

 
 

Tak til de mange der deltog, sendte blomster og donationer ved 
begravelsen af vores far Jørgen Strange Lorenzen. 
Vi havde efter begravelsen nogle dejlige timer i Brøndby Mari-
neforening, hvor vi blev ført hid og did ad “Memory Lane” af 
kolleger, venner og familie til vores far. 

 
Venlig hilsen 
Kim og Per 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet en af vore kammerater. 

Skibsnummer 555 Jørgen Strange Lorenzen 

 er gået fra borde fredag den 26 januar 2018.  
Jørgen blev indkaldt til Søværnet i 1943 og blev optaget som 

medlem i marineforeningen i september måned 1979. 
Jørgen blev 92 den 22 september 2017 

Jørgen vil blive savnet 

Æret være hans minde 
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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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FOREDRAG MED OVERSKUD. 
Per Bjerregaard og Kjeld Rasmussen 

 
 

Torsdag den 19. oktober 2017 havde vi en aften med Per Bjerre-
gaard, Brøndby Idrætsforening, og byens tidligere borgmester 
Kjeld Rasmussen. Godt ledet af Per blev vi af Kjeld ført gennem 
noget af Brøndbys udvikling krydret med muntre hændelser. Lige-
som Per beskrev BIF udvikling. 
 
Aftenens overskud på 6600,- kr. er tilgået Rejsefonden for unge 
idrætsudøvere i Brøndby. 

 
Distrikt I 

 
 
 
 

Tentativ aktivitetsoversigt 1. halvår -2018 
 

Lø. 28/4 kl. 11  SENDEMANDSMØDE I KØGE.  
 

Lø. 26/5   ÆRESFORMANDEN, HKH Kronprinsen fylder 50 år.     
 

Lø. 2-7/6  ’UNDER DANNEBROG’, læserrejse til Ålandsøerne.  
 

Fr. 15/6   ’Valdemars Flagfest’ i Holmens Kirke.  
 

Følg med på de relevante hjemmesider. http://marineforeningen.dk/home/kalender 
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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 


