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Svendborg Marineforenings 105. generalforsamling, den 09. februar 2019. 

 

Flaghejsning kl. 16.00  Kong Christian……… 

 

På bestyrelsens vejne vil jeg gerne byde velkommen til generalforsamling nr. 105 for 

Svendborg Marineforening. 

 

Det er meget glædeligt, at så mange er mødt op. Det vidner om en trofast og god interesse for 

vores forening.  

Vi udgør i dag en repræsentativ del af medlemsskaren. 

 

Jeg har lige et par praktiske oplysninger.  

Inden vi afslutter generalforsamlingen, skal vi have flaget ned. Jeg beder jeg om at blive, til 

dette er overstået. 

 

Herefter skal en del af os hygge os med en gang torsk eller en kødret her i Marinestuen. 

Spisningen her starter kl. 19.00. 

 

En særlig velkomst til vore æresmedlemmer Bjarne Jensen, Kurt Kaysen og Bent Sivertsen. 

 

Også en særlig velkomst til de nye medlemmer og de medlemmer, som er med til vor 

generalforsamling for første gang.  

 

Jeg håber, I får en god og positiv oplevelse, hvilket jeg vil opfordre alle Jer, som har været 

med flere gange, om at være behjælpelig med. 

 

Flaggaster  - klar ved flaget. 

 

Sæt flaget på halv. 

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes afdøde kammerater. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet 6 gode kammerater: 

 

 Mogens Delbing  08. marts 2018 

 Pauli Nielsen  25. marts 2018 

 Kristian Lund  01. april 2018 

 Walter M. Schmidt  31. august 2018 

 Flemming Pedersen 26. oktober 2018 

 Gunnar Kjær  22. januar 2019 
 
Æret være Deres minde. Flaggaster klar ved flaget.  Sæt flaget på hel. 
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Nye Medlemmer. Er der nye medlemmer til stede, der endnu ikke har fået udleveret 

medlemsemblemet.  

Leif Richardt Vork 

 

Generalforsamlingen åbnes, og vi vil gå over til dagsorden. 

 

Dagsorden  

 

Pkt. 1  Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Torben Tranberg Jensen. Jeg skal høre, om der 

er andre forslag? 

Referant: Bestyrelsen foreslår Kaj Kruse. Jeg skal høre, om der er andre forslag? 

 

Pkt. 2 Beretning: 

 

I år er der 10 medlemmer, som har fået sit jubilartegn. Julilæumstegnene er udleveret ved 

nytårsmønstringen 

 Vagn Juel Jensen har været medlem i 50 år. 

 Niels Kristian Nielsen har været medlem i 25 år. 

 Søren Hansen har været medlem i 25 år. 

 Helge Sørensen har været medlem i 25 år. 

 Per Rimmen har været medlem i 25 år. 

 Benny Thygesen har været medlem i 25 år. 

 Gerhart Kohls har været medlem i 25 år. 

 Benny Nielsen har været medlem i 25 år. 

 Hans Vestergaard Madsen har været medlem i 25 år. 

 Jørgen Myhle Ambus har været medlem i 25 år. 

 

Alle fik udleveret Deres emblem ved personlig fremmøde ved nytårsmønstringen. 

 

Svendborg Marineforening er umådelig stolte over, at kunne mønstre så mange trofaste 

medlemmer gennem mange år.  

De her nævnte skal have stor tak for deres trofasthed. 

 

Årets mariner 2018 blev Walter Storm, som også fik sin medalje i forbindelse med 

nytårsmønstringen. 

 

I år har 18 jubilarer for indkaldelse til søværnet som fordeler sig på: 

To 65-års jubilar er: Niels Jørgen Andersen og Kurt Lindegaard. 

Otte 60-års Jubilarer er: Niels Rasmussen, Niels Arthur Bindner, Niels Højlund Hansen, Ib 

Tage Rasmussen, Poul Hansen, Jens Jørgen Mønster, Jørn Thomsen og Allan Jørgensen. 

Fem 50-års jubilarer er: Kurt Larsen, Bjarne Henning Jensen, Erland Christensen, Leif 

Terkelsen og Troels Kristian Frank Nielsen.  

To 40-års jubilarer er: Thorkild Jessen og Thorbjørn Kragesteen. 

Een 25-års Jubilar er: Mads Bo Ravnholt Madsen. 
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Navnene står på listen på opslagstavlen i mellemgangen. Der bliver skrevet ud til hver enkelt 

jubilare.  

Bestyrelsen har besluttet, at udgiften til transporten til Holmen betales af Svendborg 

Marineforening, og vi håber hermed, at vi kan fylde en bus herfra. Ikke-jubilarer vil blive 

tilbudt plads, (selvfølgelig mod behørig betaling) således vi kan fylde bussen. 

 

I det seneste år har vi haft en beskeden fremgang af medlemmer. Vi har mistet 6 medlemmer, 

som er gået fra borde.  

To medlemmer er flyttet til andre afdelinger.  

To medlemmer er flyttet fra området. 

Otte medlemmer har meldt sig ud. 

Otte medlemmer er slettet i restanse. 

Resultatet heref er, at vi i dag er 350 medlemmer. Derudover har vi fire medlemmer, som har 

deres hovednummer i anden afdeling, samt Svendborg Kommune og Svendborg Museum, 

hvilket giver et samlet medlemstal på 356. 

Vi er alle forpligtet til at sikre en stabil medlemstilgang af medlemmer, som ønsker et varigt 

medlemskab, og det er tvingende nødvendigt, at vi får nogle yngre medlemmer optaget. 

Gennemsnitsalderen er meget høj, hvilket fremgår af den her viste statestik. 

Statestikken er sat op på opslagstavlen. 

 

Vi vil gerne takke alle de såkaldte gamle medlemmer for altid at tage godt imod de nye. Det 

betyder meget for den samlede trivsel, at nye medlemmer føler sig velkommen og hurtigt 

bliver inddraget i fællesskabet. 

Vi er alle forpligtet, forstået på den måde, at vi alle er åbne over for hinanden såvel gamle som 

nye medlemmer.  

 

Jeg vil også opfordre alle proponenterne til at tage vare om nye medlemmer, som de 

proponerer, således ingen nye kommer og føler sig udenfor. De første gange et nyt medlem 

deltager i vore aktiviteter, har proponenten en særlig forpligtigelse til at hjælpe det nye 

medlem til at blive en del af fællesskabet. 

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at slå fast, at her i afdelingen er vi alle lige. Om man 

har aftjent sin værnepligt i søværn eller andet værn, sejlet i kortere eller længere tid i 

handelsflåden, eller har stor interesse for den maritime verden, og på den ene eller anden måde 

deltager i den,  så er man fuldgyldigt medlem, når bestyrelsen har godkendt medlemmet.  

 

De Maritime Foredrag som er et samarbejde mellem Maritimt Center, Danmarks Museum for 

lystsejllads og Marineforeningen fungerer fint, og deltagerantallet til foredragene er svingende. 

Der deltager mellem 30 –40 tilhørere til hvert foredrag. Vi får stadig nye medlemmer, som af 

den vej finder ud af, hvem vi er, og hvor vi bor. Der er en del, som trofast deltager i  alle 

arrangementerne for sæsonen. 

Foredrag er jo punkt 1 i fællesbestemmelser for foreningens virksomhed. 

En stor tak til hele holdet bag de maritime foredrag 
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Torsdag den 28. februar kl. 19.00 er der endnu et foredrag nr. 125 i rækken ”Havet sletter alle 

spor – eller gør det?” V. Otto Uldum. 

Otto Uldum er Marinearkæolog og han kommer og fortæller om det der skjuler sig under 

havoverfladen. 

Alle foredrag er her på det seneste blevet afholt her i marinestuen. 

 

 

Vor Marinestue er et stort aktiv for foreningen. Der er aktivitet både tidligt og sent. Ugens 

omdrejningspunkt er lørdag formiddag, hvor mange medlemmer sætter hinanden stævne for 

hyggeligt samvær. Barfolket sørger for drikkelse og kabyssen sørger for, at vi ikke går sultne 

herfra. Kabyssen har talt, at der er lavet 1838 kuverter, hvilket er lidt mindre end sidste år, 

hvor det blev til ca. 2000 kuverter. Det må siges at være et flot resultat. En stor og helhjertet 

tak for indsatsen til hele holdet i bar og kabys. 

Det seneste år har der været nedgang i indtjeningen i bar og kabys, der har heller ikke været så 

mange, der har deltaget i de sædvanlige arrangementer i stuen. Årsagen hertil skal måske søges 

i vor dåbsattest, vi bliver måske alle mere mådeholdende med tiden.  

 

Vor tidligere lejer på førstesalen meddelte sidste forår, at han ikke havde behov for at benytte 

hele lejemålet, og derfor blev hans husleje halvveret. Vi forsøgte at skaffe ny lejer til hele 

lejemålet, med annonceudgifter til følge. Det er nu lykkedes, og vi har igen den fulde husleje. 

Hele turbolensen bevirkede, at vi mistede et par måneders husleje, hvilket fremgår af vort 

regnskab, som vor kasserer Niels Marcussen vil gennemgå her om lidt.  

Vi har i bestyrelsen drøftet hvorledes vi kan kompenserer for de manglende indtægter ved at 

igangsætte nye aktiviteter. Der går desværre lidt tid før det kan ses på regnskabet. 

Udlejningen af vor allesammens Marinestue har også været drøftet. Bestyrelsen er blevet enige 

om reglerne for udlejning og dem er vi enige om at fastholde . Personlig har jeg den holdning 

at stuen skulle kunne stilles gratis til rådighed for alle medlemmer. Det er der desværre ikke 

økonomi til. 

 

Som nye aktiviteter kan nævnes: Præmielotteri ved arrangementerne, musikindslag den sidste 

lørdag i hver måned og annoncering om at komme til Svendborg og opleve de sydfynske 

herligheder med Marinestuen som omdrejningspunkt. Det tager desværre lidt tid, før resultatet 

af disse tiltag kan ses. 

 

På Svendborg Marineforenings vegne vil jeg hermed takke A.P.Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal for, at de gjorde muligt for os at blive selvejere.  

 

25. September, fejrer vi Marinestuens indflytningsdag. Den lørdag, som kommer tættest på, 

åbner vi koøjet og skåler i den Whisky, som står her. Tak til de medlemmer som er leverandør 

af en flaske hvert år. 

 

Med alle de aktiviteter som vi har her i stuen, har vi ind imellem været nødt til at ”købe” hjælp 

udefra. Denne post kunne undgås, hvis nogle af Jer ville deltage med opvask og oprydning 

efter hvert arrangement. Ikke ment, at det skal være enkelte medlemmer, som skal 
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overbelastes, men at der måske melder sig et passende antal, som tørner om opgaven, når 

behovet opstår. 

 

Vi er en stor forening med mange arrangementer, og da vi alle udfører frivilligt arbejde, er det 

en pligt, at vi alle hjælper til, efter bedste evne. Det er fundamentet for, at vi alle befinder os 

godt i hinandens selskab. Derfor stiller vi krav til hinanden. Det er medvirkende til at få 

ejerskab i stuen. 

Formålet med Marinestuerne er det sociale samvær mere end barsalget. Det præciseres både af 

den lokale bestyrelse og af vor landsformand.  

 

 

En ting som vi nok ikke tænker så meget på er, at de kære gaster i kabysens  gennemsnitsalder 

ligger langt over afdelingens gennemsnitsalder, ikke fordi de ikke gør et godt arbejde, men det 

er meget nødvendigt at finde afløsere, da vi i værste fald kan resikere, at vi ikke er i stand til at 

tilbyde en lettere lørdagsmenu. Tænk over det og se, om det ikke er noget for nogle af Jer at 

indgå i fællesskabet i kabyssen.  

 

Alle de aktiviteter stiller krav til vedligeholdelse og rengøring af vor lokaler, så derfor skal der 

lyde en stor tak til tirsdagsholdet, samt dem der iøvrig passer og vedligeholder hus og 

omgivelser i en så fin stand, således vi alle kan være stolte af at være medejere af et 

sådant fællesskab. 

  

Slopkisten varetages på en god og kompetent måde. De artikler der er et løbende salg i er på 

lager, samtidig med at det forsøges, at have så få midler bundet i varelageret. Portoudgiften er 

jævnt stigende, og det tilstræbes at indkøbe, således disse portoudgifer holdes nede.  

Priserne på varerne i slopkisten er jævnligt til debat, måske ikke uden grund, her skal jeg 

henlede jeres opmærksomhed på, at de varer som udbydes er af god kvalitet, og fortjenesten 

ved salget er fundamentet i Danmarks Marineforenings Grundfond. Vor landskasserer har 

oplyst, at der jævnligt bliver foretaget prisafprøvning, således vi er sikre på, at priserne er 

passende.  

Der udbydes for tiden en god og varm vinterjakke til kun kr. 400,-. Vi vil forsøge at lave et 

lignende tilbud på skjorter. Det vil der blive orienteret nærmere om. 

Slopkisten giver i år et lille overskud. 

En stor tak til Jom Mollerup som er ansvarlig for Slopkisten. 

 

Flagbastionen som pryder Nokken på Svendborg Havn passes af gaster fra Svendborg 

Marineforening. Alle de officielle flagdage samt havnens dage markeres med flagring fra 

bastionen. 

Tak til Henning Rose og hele holdet, som sørger for flagringen på bedste vis. 

 

Travaljelavet og Lhomber er faste ugentlige aktiviteter. Der er en fast trofast skare af aktive 

deltagere, og der skal meget til, før den ugentlige roning aflyses. Det er dog kortspil og 

vedligeholdelse af bådene der udføres her i vintermånederne, hvor vejret ikke er til sejllads. 

Tak til alle Jer der er ansvarlig arbejdet med travaljeroning og Lhomber. 
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Der er pudseaftener ca. 3 gange om året. Det kan godt mærkes, at medlemmerne ikke nyder 

tobak indenfor. Pudsningsbehovet er ikke så stort som tidligere. Der en fin søgning bl.a. på 

grund af de kulinariske tilbud, som kabyssen tryller frem. Med de nye omgivelser har vi jo fået 

mere at passe og hermed behov for flere hænder. 

Pudsningen tager som regel ca. 1 time, uanset hvor mange aktive deltagere, der er mødt op.  

Tak til de medlemmer der trofast møder op for at pudse kobber og messing. 

 

Svendborg Marineforening markedsfører sig over for medlemmerne med et medlemsblad, som 

leveres ud fire gange om året. Næste blad er blad nr. 104. Der ud over har vi en hjemmeside og 

senest en Face Bookside, som vi begge forsøger at holde opdateret løbende. Husk at støtte vore 

annoncører, de støtter os med at kunne levere et blad af god kvalitet. 

Der skal lyde en stor tak til alle de, som er ansvarlige og med til at holde medlemmerne 

opdateret om foreningen. 

 

Udbringningen sørger vore trofaste og stabile bladbude for. 

Tak til hele holdet som sørger for at vi alle får vort blad leveret. 

 

Vi har fortsat vist flaget ved de sædvanlige mindehøjtideligheder (4. maj, 5. maj og Kristi 

Himmelfartsdag) alle med pæn deltagelse af medlemmer og hustruer. Tak for det – det er en 

god måde at synliggøre foreningen på. 

Arrangementet i Sct. Jørgens Park afvikles ligeledes med pæn deltagelse. Talen blev holdt af 

Biskop emer. Kresten Drejergaard. Efterfølgende var der underholdning med Carolinekoret i 

konfinrmandsstueen. Tak til Carolinekoret. 

I år afvikles arrangementet kl. 15.00, og vi har fået sømandspræst Eigil Andreasen til at holde 

mindetalen. 

Tak til vore trofaste flagbærere, som repræsenterer foreningens flag med værdighed og 

de medlemmer med koner, der møder så talrigt op. 

 

6. juni var der indkaldt afsløring af mindesmærket Forsavn i Nyborg. Mindesmærket er rejst til 

minde om de krigssejlere som satte livet til under 2-verdenskrig. Vor krigssejler Evald Brinck 

holdt tale som repræsentant for krigssejlerne. 

Stor Ros til Nyborg Marineforening som har forestået indsamling af midler og 

opstillingen af mindesmærket. 

 

Vi har naturligvis haft repræsentanter med til sendemandsmødet, som i 2018 var i Køge. Vor 

næstformand Bjarne Jensen blev hædret for 25-års bestyrelsesarbejde med et skjold. 

Et godt og veltilrettelagt sendemandsmøde. 

 

Sct. Hans aftens arrangement i år var uden bål, fordi der i den periode var afbrændingsforbud. 

Der var god tilslutning. En hyggelig aften med god mad og god musik. 

En stor tak til alle deltagerne og musikken.   
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Den årlige udflugt med Caroline S og Viking gik til Ærøskøbing. Ærøskøbing Marineforening 

var værter ved en god frokost, og vi havde en hyggelig dag.  

Tak til Ærøskøbing Marineforening for deres gæstfrihed. 

 

En gruppe medlemmer var blevet inviteret med på en sejltur med Marinehjemmeværnets MHV 

810 Luna. På sejlturen fik deltagerne mulighed for at se en helikopter i aktion. En spændende 

dag med en stor oplevelse. 

En stor tak til Marinehjemmeværnet for en stor oplevelse. 

 

Igen i år deltog Svendborg Marineforening i Gl. Torvedag. I år solgte vi øl og pølser. Vejret 

viste sig fra den pæne side. Solen strålede om kap med de glade besøgende. Carolinekoret 

vandt pigernes hjerter.  Sidst på eftermiddagen kunne vi melde alt udsolgt. 

Tak til hele holdet der hjalp til. 

 

Der blev afholdt Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde og efterfølgende spisning her 

i Marinestuen.  

Titlen som Fregatkaptajn bæres nu af Niels Marcussen. 

 

Skyttelavet er et af Svendborg Marineforenings store aktiver. Der er pæn tilslutning til de 

ugentlige skydninger i Tåsinge Hallen, og medlemmerne deltager aktivt i Landsskyttestævner, 

distriktsskydningerne og kammeratskabsskydninger med øvrige fynske skyttelav. Her på det 

seneste har de hentet pæne resultater hjem både som hold og personlig indsats.  

Skyttelavet har en aktivitet med skydning for unge med dianosen ADHD, autisme og 

aspergers, hvilket giver et pænt bidrag til lavets økonomi. 

Tak Erik Thomsen og til hele holdet bag Svendborg Marineforenings skyttelav. 

 

28. august. Var et af vores ældste medlemmer, den sidste gamle krigssejler Evald Brinck, 

inviteret til Kastellet i København for at hilse på den franske præsident Macroni anledning af 

at han var indstillet til at modtage Æreslegionens Æresmedalje. En stor dag for Evald med 

massiv dækning af medierne. 

 

29. august gik turen igen til hovedstaden. Hans Harboe-Hansen og hans hustru Annie var 

inviteret til en mindehøjtidelighed i anledning af 75-året for flådens sænkning. Om 

eftermiddagen deltog de i en mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen.  

 

Flagdagen, den 5. september blev igen i år markeret ved mindesmærket Fønixreden. De 

maritime foreninger var mødt talstærkt op med Deres faner og flag. Højtideligheden var lidt 

speciel, fordi vi skulle have royalt besøg dagen efter. Garderhusarregimentet havde indtaget 

byen, og de havde stillet to trompetister til rådighed.  

Stor tak til Svendborg Kommune, Svendborg Kirkegård og holdet bag arrangementet. 

 

Torsdag, den 6. september stod hele byen på den anden ende, fordi vi skulle modtage Hendes 

Majestæt Dronning Magrete den II af Danmark.  

Kongeskibet Dannebrog blev modtaget med kanonsalut kl. 10.00 ved Honnørkajen.  
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Jeg selv havde den store ære at være inviteret med til frokost på Stella Maris. 

 

Efterårsturen gik til Nordtyskland med base i Bremen 10. til 13. september. En busfuld 

medlemmer med hustruer havde nogle fornøjelige dage sammen. Turen bød på besøg på u-

bådsmuseum, Meyer Werft i Papenburg hvor der bygges nogle af verdens største 

krydstogtsskibe og en havnerundfart i i trafikhavnen 

En stor tak til det samlede rejseudvalg.  

Den kommende tur er under udarbejdelse og vil blive annonceret snarest muligt. 

 

Den 04. november var der arrangeret bankospil i Marinestuen. Der var pæn deltagelse og 

masser af præmier. 

En stor tak til aktivitetsudvalget for et vellykket arrangement. 

 

Julefrokost, kammeratskabsaftner og øvrige arrangementer har som regel god tilslutning. Vi 

prøver på forskellig vis at sørge for underholdning for at sikre, at medlemmerne får en god og 

hyggelig oplevelse. Vi må desværre konstatere en viende tilslutning til arrangementerne. Det 

fremgår af regnskabet. 

Tak til aktivitetsudvalget og hele holdet bag, også en tak til underholdningen.  

 

Vor kasserer har lavet en opgørelse over de medlemmer, som har betalt deres kontingent. Det 

har medført, at der også er lavet en liste over de medlemmer, som endnu ikke har indbetalt 

deres kontingent. Den er hængt op ude på opslagstavlen, og det er tankevækkende, hvor mange 

der er på listen. Jeg vil bede jeg alle sammen om at se, om de selv skulle stå på listen, samtidig 

se om de evt. kender nogle af dem, som vi ikke ser her i stuen og gør dem opmærksom på, at 

det er høje tid at få betalt. 

 

Marineforeningen er ikke en forening, man melder sig ud af. Den bæres man ud af. Mange 

medlemmer siger, at det er utroligt, hvor meget man kan blive medejer af for beskedne  kr. 

350,- i kontingent om året. 

 

Jeg vil igen appellere  til jer alle sammen om at deltage i løsning af de praktiske opgaver, som 

viser sig i årets løb, samt de opgaver der skal løses i forbindelse med driften af Marinestuen. 

Vi er meget glade for alle de medlemmer, som vil påtage sig opgaver  til de forskellige 

arrangementer.  

 

Marineforeningen er en gammel forening med mange traditioner og der gemmer sig mange 

personlige effekter rundt omkring hos Jer. Mange af disse effekter er med påskrift, som har 

stor affektionsværdi for den enkelte. Vi ser stadig effekter blive udbudt til salg på 

netauktioner. Effekterne indbringer normalt kun et beskedent beløb, hvilket betyder, at 

sælgeren får langt mindre ud af det.  

Jeg vil gerne opfordre jer til, at forholde jer til disse effekter, før evt. arvinger står og er i tvivl 

om, hvad de skal gøre ved dette og hint.  
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Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at afdelingen gerne modtager disse effekter, som 

kan pynte her i stuen eller anvendes som gaver i forbindelse med besøg. Nyindkøb af 

gaveartikler belaster vor økonomi. 

 

Foreningens økonomi vil kassereren redegøre for. Jeg vil dog gerne sige om  regnskabet, at vi 

har præsteret et regnskab med et så lille overskud, at det giver anledning til at stramme op på 

indkøbene. 

 

Bestyrelsens økonomiske målsætning er fortsat, at vores likviditet skal styrkes med fremgang 

hvert år. Det er et mindstekrav, at alle arrangementer mindst skal kunne hvile i sig selv. Der er 

plads til forbedring her. 

En stor tak til vor kasserer og de to trofaste revisorer for veludført arbejde. 

 

Afslutningsvis skal der lyde stor tak til den samlede bestyrelse for et rigtigt godt samarbejdet i 

det forløbne år. 

 

En stor tak til alle de medlemmer, som har hjulpet til, og som ikke er blevet nævnt tidliger, 

samt venner af Foreningen, som har sponsoreret effekter til Marinestuen samt masser af større 

og mindre ydelser, som letter den daglige drift. 

 

En gruppe, som vi måske ikke altid tænker på, er vore ægtefæller / pårørende. Til dem skal der 

lyde en stor tak, for at de tillader os alle sammen, at bruge så meget tid på Foreningen.  

 

Afslutning af generalforsamlingen 

 

Tak til vor trofaste dirigent og til forsamlingen for god ro og orden. 

 

Jeg vil bede Jer alle rejse jer op og udbringe et trefoldigt leve for Svendborg Marineforening. 

 

Klar ved flaget. 

 

Klar over alt…………..Hal ned. 

 


