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Vi ved, at det altid lyder voldsom når der 
indkaldes til en ekstraordinær general-
forsamling, endda med en vedtægtstil-
føjelse. 
At der skal en vedtægtstilføjelse til, sky-
ldes, at vi af politiet er blevet gjort omærk-
som på, at der i de lokale vedtægter 
for Skyttelauget ikke er en para- 
graf omkring tilbagekaldelse af våben-
påtegninger. Denne paragraf findes i 
Danmarks Marineforeningers Skytte-
laugs vedtægter § 23 stk. 1.
Stykket indsættes også i vedtægterne 
for Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug 
som:

§14. Da lauget er berettiget til at give 
våbenpåtegning, er laugsbestyrelsen for-

pligtet til at give orientering til Politiet 
eller om fornødent at tilbagekalde våben-
påtegning over for et medlem, der efter 
laugsbestyrelsens skøn, af hvilken som 
helst årsag, ikke længere bør være inde-
haver af en meddelt tilladelse til et våben.

Der er tale om en formssag, og vi har, 
ved kabysrygtets afslutning, ikke mod-
taget besked om, om landsvedtægterne 
kan accepteres som også være dækkende 
for os.
Såfremt de er det, så aflyses den ek-
straordinære generalforsamling.
Dette vil i såfald blive slået op på fore-
ningens hjemmeside samt på vores Face-
book-side og ved opslag i Marinestuen .

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 3. maj kl. 19.30

Vedtægtstilføjelse for Skyttelauget om Våbenpåtegninger

At dette Kabysrygte kommer lidt senere ud, skyldes, at vi bl.a. har forsøgt at få 
en afklaring fra politiet, inden vi sender det ud. Desværre er det ikke lykkedes. 
Ligeledes skulle vi have de sidste detaljer om kammeratskabsaften og ”Fregattens 
Dag” den 9. maj på plads.

§

aflyst
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Ligesom sidste år adskiller den sidste 
kammeratskabsaften sig fra tidligere. Vi 
er nemlig inviteret på besøg på Fregatten 
Jylland, hvor Fregatinstitutionens nye 
direktør Karin Buhl Slæggerup i audi-
toriet vil fortælle os dels om institution-
ens mere langsigtede planer og strate- 
gier, dels om Karin Buhl Slæggerups 
egne planer og visioner på den mere ko-
rte bane, hvor institutionen især har en 
udfordring i at skaffe øgede besøgstal 
og dermed mere stabil økonomi. Disse 
planer og visioner skal vi ikke løfte sløret 
for her, - nej, kom selv ned at høre dem.

Der er ingen tvivl om, at der venter os 
en både spændende og højaktuel aften, 
hvorfor bestyrelsen også håber på rigtig 
god tilslutning. Da dette er den sidste 
kammeratskabsaften i sæsonen, er ar-
rangementet selvsagt med ægtefælle/
ledsager.

Foredraget starter kl. 19.30 (præcis), 
så mød op i Museumshallen kl. ca. 
19.15/19.20 (ikke senere – tak !).

Efter foredraget vil Fregatten Jylland 
– som en tak til Ebeltoft Marinefore-
ning for indsatsen med at have stået for 

afviklingen af de årlige juleskafninger 
ombord på Fregatten, i samtlige de 40 
år denne tradition indtil nu har eksis-
teret - byde på et glas og en snack/let 
traktement. Herunder vil der også være 
mulighed for at bese udstillingen ”Mod-
eller på podier” for de, der evt. endnu 
ikke har set den. Udstillingen omfat-
ter som bekendt modelskibe, udlånt af 
afdelingerne under Danmarks Marine-
forening samt Orlogsmuséets modelbyg-
gerlaug. Som bekendt har vi selv udlånt 
4 modeller til udstillingen: ”Enhjørning-
en”, Kongeskibet ”Dannebrog”, jagten 
”Regina” og A 569 ”Skinfaxe”, Ebeltofts 
mangeårige adoptionsskib, der stadig 
huskes af mange.

Af hensyn til aftenens tilrettelægning er 
det nødvendigt med tilmelding. Denne 
gives på den fremlagte tilmeldingsliste i 
Marinestuen senest lørdag den 20. april. 
Herefter vil tilmeldingslisten blive ind-
draget.

HUSK: Emblem skal bæres, - uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr.. Nye 
medlemmer, der endnu ikke har mod-
taget emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst. 

NÆSTE KAMMERATSKABSAFTEN
”Sæson-afslutning” - Torsdag den 25. april
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

Gaver til foreningen
Vi har også denne gang fornøjelsen af at 
kunne takke for nogle gaver til forenin-
gen.

Nye skibsmodeller
Vor gode medlem Torkil Thorsen har 
igen foræret os ikke blot en men hele 2 
flotte skibsmodeller. Det er modeller af 
slagskibene HMS Rodney og KMS Bis-
marck fra 2. verdenskrig. De 2 skibes 
historie hører sammen og de mødtes i 
kamp på Atlanten den 27. maj 1941, hvor 
HMS Rodney, sammen med andre Royal 
Navy skibe, sænkede det tyske slagskib. 
Modellerne er allerede ophængt i Ma-
rinestuen. Stor tak til Torkil for de 2 fine 
modeller.

Nyt Billede
Vi har fra H. C. Rasmussen, Knebel, fået 
en fin plakat der viser flådens uniformer 

i 1801 ved slaget på reden. Tak for bille-
det.

Ny Otterup baneriffel
Carl-Erik Schmidt har skænket sin Ot-
terup baneriffel til foreningen. Den vil 
nu blive omregistreret og indgå som 
foreningsriffel. Tak til Carl-Erik. 

Marinekrus og platter
Fra Paul Erik Nielsen har vi fået et 
Søværns-krus og nogle Søværns-platter. 
Tak til Paul Erik for det.

Maling til travalje
Karsten Kjær, Lindberg Sport, og 
malermester Peder Skriver Møller, 
Malerfirma Skriver Møller har begge do-
neret maling til klargøring af travaljen.
TAK til Karsten Kjær og Peder Skriver 
Møller !

Traditionen tro vil vi markere årsdagen 
for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 
ved at lægge en buket rød-hvide blomster 
ved foreningens mindesten ved Havnen.
Alle de af foreningens medlemmer, der 
har lyst til at deltage i denne lille højtide-
lighed, er meget velkomne hertil. 
Der skal mødes kl. 10.00 i Marine-
stuen, hvorfra vi samlet begiver os til 
mindestenen, hvor blomsterbuketten 
lægges, og der siges nogle få ord i anled-
ning af begivenheden.
Traditionen tro slutter vi af med, at fore-
ningen i Marinestuen er vært ved en kop 
kaffe for de deltagende.

5. MAJ
ved mindestenen på Havnen, 
årsdagen for Danmarks Befrielse
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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Vestervej i Ebeltoft.

       Åbningstider Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00 

Ring til os i Slagtevognen på telefon: 
3028 7555

7

Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

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

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse 
af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer 
EXIDE batterier til alle vogne

www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

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

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

Hanne Sloth MODE
4

Som det nok efterhånden er de fleste 
bekendt, har Søværnet trukket sig fra 
sit eget, årlige arrangement ”Søværnets 
Dag” med markering/højtideligholdelse 
af årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. 
maj 1864, og Fregatten Jyllands sejrrige 
indsats heri.

DSI Fregatten Jylland, Danmarks 
Marineforening og Ebeltoft Marine-
forening er dog enige om, at denne na-
tionale mindedag fortsat skal markeres 
netop ved Fregatten Jylland. Og derfor 
inviteres alle hermed til ”Fregattens 
Dag”, hvor vi på vanlig festlig vis mar-
kerer årsdagen for slaget ved Helgoland.

Da Forsvarets beslutning også med-
fører, at Søværnets Tamburkorps heller 
ikke kan deltage, er vi meget glade for 
at kunne fortælle, at Hjemmeværnets 

Musikkorps Aarhus beredvilligt har sagt 
ja til at hjælpe os med at holde denne tra-
dition i hævd. Hjemmeværnsorkestrets 
medlemmer er imidlertid folk med nor-
malt arbejde i dagtimerne, hvorfor ar-
rangementet flyttes til sidst på dagen. Til 
gengæld kan vi håbe på, at det også vil 
være med til at tiltrække flere tilhørere.

Dagens/aftenens program ser p.t. således 
ud:
Kl. 17.30-18.00: 
Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus 
musicerer på Torvet foran det Gamle 
Rådhus.
18.00: 
Faneborg og parade marcherer efter 
en marchtromme fra Hjemmeværns-
orkestret til Fregatten Jylland ad ruten 
Adelgade, Skindergade og Strandvejen 
til Fregatten Jylland. 

9. MAJ
”Fregattens Dag” ved Fregatten Jylland

Årsdagen for Slaget ved Helgoland
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Kl. 18.30 
Flag-/faneborgen ankommer til Fregat-
ten Jylland.
I mellemtiden har Hjemmeværnets 
Musikkorps Aarhus taget opstilling på 
Fregatpladsen, og til marchtoner fra 
orkestret marcherer paraden ind ad den 
nordlige port og tager opstilling med 
front mod Fregatten Jylland.
Velkomst ved DSI Fregatten Jyllands 
bestyrelsesformand, byrådsmedlem 
Tommy Bøgehøj.
Ca. ½ times koncert af Hjemmeværnets 
Musikkorps Aarhus
”Søværnets Hilsen” – tale ved Søværnets 
repræsentant i DSI Fregatten Jyllands 
bestyrelse, KD Mikael Bill.  
Ca. 19.15: 
Flag-/faneborg og parade marcherer 
efter marchtrommen til Bastionen, hvor 
der affyres ”Dansk Løsen” (3 kanon-
skud). 

Det officielle program er herefter slut, 
hvilket dog ikke er ensbetydende med, 
at man behøver at tage hjem. TVÆRTI-

MOD ! – I et samarbejde mellem DSI 
Fregatten Jylland og Karens Køkken kan 
det fremmødte publikum slutte dagen af 
med et lækkert måltid Skipperlabskovs 
til en favorabel pris. Og Karen har lovet, 
at der nok skal være godt med ”skipper” 
i den.
Musikkorpset og deltagerne i paraden 
fortrækker derimod til Marinestuen, 
hvor Fregatinstitutionen, Danmarks 
Marineforening og Ebeltoft Marine-
forening vil være vært ved et let ”aftræd-
ningstraktement”.
Der er vanen tro fri adgang til Fregat-
pladsen denne aften, og vi kan varmt 
anbefale alle medlemmer af Ebeltoft 
Marineforening at tage familien med og 
give sig selv og dem den oplevelse, det vil 
være at overvære arrangementet.
Husk dog at indgang skal ske via publi-
kumsområdet.
De medlemmer, der vil blive bedt om at 
være med til at repræsentere foreningen 
officielt, vil som altid blive kontaktet di-
rekte herom.

Traditionen tro sejlede vi fastelavns-
mandag Sluppen gennem byen. Det var 
en god tur, trods dagen startede med et 
voldsomt regnvejr. 
Gasterne mødte kl. 08.00 i Marinestuen 
hvor der var et krus varm punch at styr-
ke sig på, inden den farefulde sejlads. 
Herefter klædtes der om. Turen gik først 
til ”Solskrænten” hvor vi sang en times 
tid og blev budt på rundstykker, kaffe og 
en dram. Da vi kom tilbage til Marine-
stuen blev sluppen klargjort, og vi kunne 
lidt forsinket sejle ud i byen. Forsin-
kelsen skyldtes, at vi måtte slå ned i fart 
grundet vejret. 
Vi havde gennem dagen mange havne-
anløb og alle bekom mandskabet vel, 
omend bådsmanden og admiralen havde 
deres hyr med at få samlet gasterne efter 
landlov. Første havn var tæt ved hjemmet, 
da vi lagde ind til ”Hos Walther”. Efter 
denne havn afsejlede vi til ”Sildetønden” 
hvorefter vi afgik til den traditionsrige 
og kendte havn ”Lindberg”, hvor vi som 
de tidligere år blev budt på brun rom. 
Kursen gik herefter via ”Skansen” til 
”Sir Henry” og derfra til ”Mellem Jyder”, 
hvor vi blev budt på deres fremragende 
frikadeller. Således velforsynet med pro-
viant blev næste havn ”Rådhuskroen” 
hvor vi blev budt på en dram, inden vi 
sejlede til den fjernest beliggende havn i 

forhold til Marinestuen, ”Føtex”. Vi lagde 
herefter kursen mod syd, hvor vi kunne 
kippe med flaget, da vi mødte ”Fregat-
ten Jylland”, hvor vi fik lejlighed til at 
give en opsang for den samlede besty-
relse, der modtog os ved indgangen. I 
”nabohavnen” ”Hos Karen” blev der igen 
provianteret, da vi blev budt på fiskefri-
kadeller m.m. 
Vi lagde nu kursen om, og sejlede forbi 
”Sparekassen Kronjylland” og ”Danske 
Bank” inden vi satte kurs mod ”Apoteket” 
og ”Bar Pia”. Det var herefter tid til ”at 
laste” vin hos ”Lorentsens Vinforsyning” 
inden vi besøgte ”Kvickly”, der var næst-
sidste havn. Sidste havn var traditionen 
tro ”Den Skræve Bar” hvor den bev-
ilgede Landlov gjorde lykke hos mand-
skabet. Det var nu tid til at vende hjem til 
Marinestuen hvor hovmester Bent Olsen 
ventede med et varmt måltid mad. 
Vi samlede på dagen over 7.000 kr. ind, 
og kan efter udgiften til heste og kusk 
sende 2.500 til veteranskibet ”Skøds-
hoved”. 

Vi håber at flere af foreningens medlem-
mer har lyst at deltage i sejladsen næste 
år, idet det er en hyggelig tur i godt sel-
skab. Men husk: Bådsmanden er skrap 
uha uha.

Logbog fra Slupsejladsen
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Vi oplever jævnligt, at når medlemmer 
flytter, så får vi ikke oplysninger om 
adresseændringer. 
Selvom man melder anderesse-ændring 
til Folkeregisteret og Post Nord får vi det 
ikke at vide. Mange modtager Kabys-

rygtet via omdelere og derfor bliver det 
ikke omdirigeret ved Post Nord. 
Husk derfor at melde 
adresseændring

Husk at melde adresseændring

Vinteren lakker mod enden - enkelte 
medlemmer er godt i gang med det nye 
flagspil - det er et større arbejde, som 
Poul Erik Clausen er superviser på. det 
bliver klart til sommer !! Vi skal nu i 
gang med forårsarbejdet i gården, p-
pladsen og foran bygningen, og der bli-

ver også tid til påskefrokosten, som i år 
er trukket til tirsdag d. 30. april. Tilmel- 
ding på fremlagt liste eller til tovhold-
eren ! Vi opfordrer til flittig deltagelse i 
såvel de ugentlige træf samt påskefrokos-
ten !! 
Vi ses.. - tovholderen

Tirsdagstræffet

”Skafferfesten” er som bekendt det ar-
rangement, hvormed foreningen en gang 
om året siger ”Tak for hjælpen !” til de 
mange medlemmer, der i det forløbne år 
har rakt foreningen en hjælpende hånd, 
- eksempelvis i forbindelse med : 
”Juleskafningen” på Fregatten Jylland 
– Ved opsætning og nedtagning af flag-
alléen – Ved vedligeholdelsesarbejder 
på vore bygninger og på skydebanen 
– Ved Slupkorets mange optrædener  – 
Ved Slupsejladsen – Som kabys- eller 
barhjælpere ved særlige arrangementer 
eller ved alm. lørdags- og onsdagsåb-
ninger – Som ”Kabysrygte-lay-out’er”, 
-samlere og -omdelere – Som deltager i 
”Pudselauget” – Ved vedligeholdelse af 
kanoner, minebøsser, ankre og mindes-
tene m.v. – Ved anlægsarbejde og ren-
holdelse af udenomsarealerne – Ved 
rengøring og oprydning m.v. i Marines-
tuen – Som sælgere af de små Valdemars-
flag Valdemarsdag – Som banekom-
mandører, skivedommere og/eller anden 
form for hjælp i forbindelse med diverse 

skydearrangementer - O.s.v., O.s.v.
Som de sidste par år vil vi ikke begrænse 
os til kun at invitere de medlemmer, der 
har rakt foreningen en sådan hjælpende 
hånd, men også de ikke-medlemmer, 
der har hjulpet foreningen på den ene 
eller anden måde, hvilket fortrinsvis vil 
sige i kabyssen og bag baren. Disse ikke-
medlemmer vil få en særskilt invitation.

Vi går ud fra, at alle selv er klar over, 
hvad man har hjulpet med til af den 
ene eller anden art i det forløbne år. – 
Af hensyn til skafningens tilrettelæg- 
ning vil vi gerne bede om TILMELD-
ING, der bedes givet på den fremlagte 
tilmeldingsliste i Marinestuen, - senest 
onsdag den 15. maj
Som sagt vil vi denne aften gerne sige 
Tak for hjælpen !
Og det gør vi ved, at foreningen gen-
tager succes’en fra de forrige år, og er 
vært ved en gang
Stegt flæsk med persillesovs

Årets skafferfest
Fredag den 24. maj kl. 18.00
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Generalforsamlingen startede som de 
sidste år med den traditionsrige tor-
skespisning. 
Og torsken var en velsmagende og 
veltilberedt kogt torsk. Stor tak til hov-
mester Bent Olsen og hans kabysper-
sonale !!!

Efter torsken var tiden til det mere 
formelle. 
Formand Erich Franzen bød velkommen 

Godaften, - og velkommen til generalfor-
samlingen 2019.
Jeg håber at I, ligesom jeg, har haft en 
hyggelig torskespisning.
Jeg er glad for at se, at der så mange frem-
mødte her i aften…..Tak for det.
Traditionen tro afholder vi altid general-

forsamlingen om torsdagen før d. 28 FEB, 
som er Ebeltofts Marineforening stiftelses-
dato. Og i år falder den på dagen (102 år)
Jeg håber, at vi nu får en både god og sag-
lig afvikling af generalforsamlingen, - så 
vi hermed kan vedligeholde de gode tradi-
tioner på værdig og god vis.

Traditionen tro indledte vi med Flaghejs-
ning og afsyngelse af første vers af konge-
sangen. Herefter blev flaget sat på halv, 
og de medlemmer, som er afgået ved 
døden i det forgangne år, blev mindet. 
Herefter var der uddeling af medlems-
emblem til 3 nye medlemmer.
Vi gik vi over til uddeling af jubilartegn. 
Der var 50-års tegn til John Olesen, Peter 
Hansen Damm og Torben Larsen
Dernæst var der uddeling 40 års tegn til 

Rolig generalforsamling

Folmer Poulsen, Kåre Alvin Sørensen, 
Ronny Schmit og Tommy Oscar Persen.
Efterfølgende var der uddeling af 25 års 
tegn til Erik Klemmensen, Erik Nimb 
Madsen, John d Arcy Eriksen, Kim Bech 
Hansen, Paul Agger Madsen, Paul Erik 
Nielsen og Åge Nyholm Hansen
Herefter gik vi over til selve generalfor-
samlingen.

1. Valg af dirigent: 
Første punkt på dagsordenen var valg af 
dirigent. Bestyrelsen forslog Benny Mag-
nussen. Der var ingen modkandidater og 
Benny takkede for tilliden og for valget. 
Benny kunne konstatere at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet, da den 
var annonceret i kabysrygtet for decem-
ber måned 2018. 
Derefter fik Erich Franzen ordet for 
aflæggelse af  bestyrelsens beretning.

2. Aflæggelse af beretninger:
Formand Erich Franzen fremlagde 
bestyrelsens beretning.
Herunder følger et kort udsnit af beret-
ningen. Den samlede beretning vil blive 
lagt på foreningens hjemmeside. Vi har i 
år valgt at gøre det på denne måde da vi 
herved sparer meget plads i Kabysrygtet.
2018 har været et travlt år i Ebeltoft 
Marineforening. Man kunne måske sige, 

at vi oven på jubilæumsåret satte farten 
lidt ned, men sådan har det ikke været. 
Der har været mange arrangementer 
 igennem året. 
Men nogle vil jeg dog gerne fremhæve:
-Danmarks Marineforenings udstilling af 
skibsmodeller på Fregatten Jylland og de 
mange besøg af andre marineforeninger, 
vi har haft gennem året. Vi har i 2018 
haft besøg af følgende Marineforeninger: 
Haderslev, Svendborg, Korsør, Randers og 
Kolding/Vejle og Distrikt 1 med Køben-
havn, Brøndby og Amager.
-Den 29. august markerede vi på meget 
fornem vis 75- året for Flådens Sænkn-
ing og ophøret af samarbejdspolitikken 
i 1943. Arrangementet startede med Pa-
rade med flag- og faneborg fra Marine-
stuen til Mindestenen, hvor der var taler 
og kranselægning samt musik ved Ran-
ders Marinehjemmeværnsorkester. Her-
fra gik paraden gennem byen til Fregatten 
Jylland
-10-12 august  Adoptionsbesøg af Søvær-
nets Skole, Center for Dykning. Et fint ar-
rangement, som indeholdt mange spæn-
dende indslag. Dette besøg blev også det 
sidste af Dykkerskolen i dens nuværende 
form. I forbindelse med en fastholdelse 
eller ny-adoption af Dykkerskolen, har 
vi holdt flere rundbordssamtaler med by-
rådspolitikere samt møde med borgmester 
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og kommunaldirektør i håb om, at adop-
tionen også kan forsætte i fremtiden. Det 
er sådan, at Dykkerskolen skal fraflytte 
sit domicil på Holmen og lægges sam-
men med Minørtjenesten under navnet 
Søværnets Dykkertjeneste. Derfor havde 
Dykkerskolen inviteret til afskedsrecep-
tion d. 7. december og selvfølgelig deltog 
vi. 6 mand var taget afsted og vi blev 
hjerteligt modtaget på Holmen, hvor man 
var meget glade for at se os. 
-Her skal også igen nævnes vores æres-
medlem Tommy Schmidts bortgang. Tom-
mys bisættelse den 1. november var en 
meget fin højtidelighed og helt i Tommys 
ånd. Han havde selv besluttet hvordan 
han ville herfra. Og det kom han med 
værdighed og i bedste Marineforenings-
stil. Udover den samlede flag- og faneborg, 
blev Tommy båret ud af medlemmer af 
slupkoret og efterfølgende var foreningen 
vært ved gravøl i Marinestuen. 
-Og så er vi i år kommet i gang med at 
fremstille et nyt flagspil. En gruppe ihær-
dige gaster er - med Christian Koudal som 
”tovholder” og ildsjæl – godt i gang med 
det omfattende projekt, hvortil bestyrel-
sen også er i gang med fondsansøgninger. 
Vi får løbende opdateringer og billeder 
og disse kan følges enten via foreningens 
hjemmeside eller via foreningens face-
book-side. Tak til de gaster, der arbejder 

på flagspillet, og vi må sige, at vi glæder os 
til at se det flotte resultat. 
-Til slut her vil jeg nævne Juleskafningen 
på Fregatten. Det var i år 40-året for den 
første gang der blev holdt juleskafning. I 
år var arrangementet udvidet til at forløbe 
over 2 dage og vi må sige, begge var godt 
besøgt med over 700 gæster begge dage. 

Formanden sluttede sidst i beretningen 
af med at takke alle der har ydet en ind-
sats i foreningen.
Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål til 
beretningen.
Beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse og decharge.
Regnskabet har været fremlagt i Ma-
rinestuen 8 dage inden generalforsam-
lingen.
Erik Lyager gennemgik det fremlagte 
regnskab, hvor han fremhævede de 
væsentligste punkter samt væsentlige 
afvigelser i forhold til sidste års regnskab
Karl Schmidt mente, at regnskabet skulle 
udsendes ved indkaldelse til generalfor-
samling.
Der var herefter indlæg fra Georg Sand 
og Ole Hvitved der ikke var enige med 
Karl Schmidt.
Peter Brøgger sagde, det måske var muligt 

at lægge regnskabet op på foreningens 
hjemmeside, eller der kan fremsendes en 
elektronisk kopi ved forespørgsel.
Steen Kastrup påviste fejl i regnskabet. 
Der var fejl i en mellemregning i balan-
cen. Erik Lyager gav Steen ret og bad om 
et par minutter til at regne det efter.
Dirigenten forslog, at der blev taget 
en pause på 10 min. Hertil bad Jørgen 
Brøgger om ordet og forslog at regnska-
bet blev vedtaget med et protokollat om-
kring fejlen i regnskabet fra den autori-
serede revisor. Steen Kastrup godkendte 
dette
Flemming Hjort fortalte kort om tirs-
dagstræffets økonomi og vil gerne lave 
en lille oversigt over dette til næste år. 
Uwe Weissfeld spurgte til hvordan det 
kunne være, at Bjarne Jensen havde 
betalt 500 kr. mindre i 2018 end i 2017.  
Erik Lyager svarede, at dette skyldtes at 
Bjarne Jensen havde betalt 500 kr. for 
meget i 2017

Regnskabet blev godkendt med et pro-
tokollat.

4. Bestyrelsens forslag:
Ingen.
 
5. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget: 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev 
fastholdt på 450. Dette blev vedtaget
Kassereren fremlagde budgettet for 2018. 
Steen Kastrup mente der var fejl i budget. 
Erik Lyager påviste, at Steen tog fejl om-
kring dækningsbidrag. 

7. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Valg af kasserer for en periode på 2 år. 
På valg var Erik Lyager, der ikke ønskede 
genvalg. Bestyrelsen foreslog Hans Hvit-
ved, der  blev valgt med akklamation. 
Valg til bestyrelsen. På valg var Peter 
Brøgger og Pia Skarritsø. Begge blev 
valgt
Herefter gik vi over til valg af suppleant-
er.
1. suppleant PT. Vakant. Bestyrelsen fore- 
slog Kjeld Thejl. Kjeld blev valgt. 
2. suppleant. Mark Bjerg. Bestyrelsen 
foreslog genvalg. Mark blev valgt.
Bestyrelsen ser herefter sådan ud.
Formand: Erich Franzen 
Kasserer: Hans Hvidtved
Frank Heede, Peter Brøgger, Pia Skar-
ritsø, Knud Erik Overgaard, Poul Bøjes-
en.
Suppleanter: Kjeld Thejl og Mark Bjerg   
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 8. Valg af revisor og revisor-suppleant-
er: 
Valg af revisor og revisor-suppleant. På 
valgt var Finn Adamsen, der var villig 
til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg. 
Finn blev valgt. 
Revisorsuppleant er Uwe Weissfeld. 
Bestyrelsen foreslog Uwe Weissfeld. Uwe 
blev valgt. 
 Interne revisorer er herefter.
Hans Skov og Finn Adamsen
Intern revisor-suppleant er Uwe Weiss-
feld. 

9. Valg af sendemænd til sendemand-
smødet:
Erich Franzen bad om mandat til, at 
bestyrelsen udpeger sendemænd til sen-
demandsmødet, der afholdes i Randers. 
Mandatet blev godkendt med applaus.
 
10. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere:
På valg som flagbærer, der er vakant. 
Bestyrelsen foreslog Nils Jørgen Tastum, 
og som 1. og 2. reserve-flagbærer foreslog 
bestyrelsen Mogens Fokdal og Per Snej- 
bjerg

Flagbærerne er herefter Nils Jørgen Tas-
tum som flagbærer, 1. reserve-flagbærer, 
Mogens Fokdal og 2. reserve-flagbærer, 
Per Snejbjerg

11. Eventuelt:
Under eventuelt var der flere indlæg
Karl Schmidt nævnte igen regnskabet. 
Jesper Sørensen havde spørgsmål til 
fregatskydningen. Herpå svarede Peter 
Brøgger og Jørgen Brøgger
Jørgen Brøgger spurgte til hvad besty-
relsen agtede at gøre ved det nye køle-
skab ved siden af baren. Jørgen mente, 
det skæmmede Marinestuen, hvilket ad-
skillige andre var enige i. Erich Franzen, 
svarede Jørgen, at man vil finde en pæn 
løsning. 
Der var indlæg fra Kurt Nielsen omkring 
at ophængningen i Marinestuen er ro-
det og ikke pæn længere. Peter Brøgger 
svarede, at når de til fregatten udlånte ef-
fekter kommer retur vil der blive lavet en 
ny helhedsplan for stuen. 
Uwe Weissfeld havde spørgsmål til EMFs 
fond. Uwe forslog at overføre noget af 
overskuddet fra hovedforeningen til 
EMF Fonden hvert år. 
Uwe Weissfeld havde et indlæg omkring 
slupkoret.

Der var i år ikke uddeling af årets 
Vådeskud.
Herefter var der nedhaling af flaget og 
sidste vers af Kongesangen blev sunget. 

Efterfølgende overrakte formanden Erik 
Lyager og Kjeld Thejl en lille fregatlampe 
som tak for deres indsats i bestyrelsen.
Generalforsamlingen var slut ca. kl. 
21.30 og herefter var der hyggeligt sam-
vær med mange gode historier og snak. 
Marine-stuen lukkede kl. 00.30

Landsskyttestævnet blev i år afholdt 
i Nyborg, og vi deltog med 6 skytter. 
Ifølge dem var der tale om et rigtig godt 
arrangement, og som det kan ses af re-
sultaterne på Landsskyttelavets hjemme-
side www.skyttelavet.dk gjorde de en 
fin indsats. Jørn Mortensen blev for 
6. gang – og for 4. år i træk – veteran-
landsskytte. Samlet kom holdet ind på 
en 10. plads ud af de i alt 17 deltagende 
skyttelaug. Ikke vores bedste resultat da 
vi i 2018 blev nr. 5. Vi håber, at skytterne 

er klar igen til næste år, hvor Landsskyt-
testævnet afholdes i Grenå. Indtil da må 
vi i skarp træning for at se om vi ikke kan 
gøre det bedre næste år. 
Ved landsskyttestævnet var der som 
altid også præmieuddelinger for vinte-
rens hjemmebaneskydning. Også her 
havde vore skytter gjort det godt. Jørn 
Mortensen viste sig at være bedst af alle, 
selv efter det obligatoriske ”veteran-
fradrag”, ligesom holdet avancerede fra 
sidste års 5. plads til en 3. plads i år.

Skyttelauget

Fin indsats ved landsskyttestævnet i Esbjerg
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Vi har i år fået lagt Foreningsmesterska-
bet tidligere på året og det bliver i år en 
onsdag aften. Eller rettere sidst på ef-
termiddagen starter vi. Det er dog ikke 
nødvendigt at komme allerede kl. 16.30 
for at deltage. Kan man først komme kl. 
19.00 som ved en almindlig onsdag, ja 
så er man velkommen til det. Vi forven-
ter at kunne kåre vinderne omkring kl. 
20.30 senest. 

Vi gennemfører som altid en ”åben” 
og en ”lukket” klasse. Derimod udgår 
klassen ”bedste resultat i forhold eget 
gennemsnit af 5 træningsskydninger”, 
idet der gennem årene har været nogen 
uenighed om, om man kunne vinde, 
selvom man kun havde deltaget i færre 
træningsskydninger end de fem. Den 
”lukkede” klasse gennemføres uændret 
som hidtil, - hvor man skyder for en an-
den, som man ikke ved, hvem er. Den 
”åbne” klasse vil derimod blive ”katego-
riseret” i stil med den nye ordning for 
de månedlige makkerskydninger. Det 
vil sige, at der i den ”åbne” klasse, nu vil 
blive 3 præmier, - nemlig til bedste skytte 
blandt de, der har skudt mellem 145 og 

150 points, til bedste skytte blandt de, 
der har skudt mellem 139 og 144 points 
og endelig til bedste skytte, der har skudt 
138 points eller derunder.

Skydeudvalget håber meget, at disse nye 
”regler” vil medføre mange flere delt-
agere end hidtil, da der dermed er langt 
bedre muligheder for at vinde præmier 
for alle, uanset hvor på ”skalaen”, man el-
lers ”rangerer”. – Idéen er netop, at alle 
skal have større vinderchancer, så det 
ikke bare altid er de samme, der løber 
med præmierne. – Men det kræver 
selvfølgelig, at man møder op deltager, 
så ”kom bar’ do !”

Da der således skal gennemføres mange 
skydninger denne aften, vil det være 
sådan, at de, der har mulighed for det, 
kan komme og begynde at skyde allerede 
fra kl. 16.30. Kl. 17.45 vil skydningen så 
blive indstillet, og kl. 18.00 vil der kunne 
købes en pølse fra grillen, selvfølgelig 
med tilbehør. 

Herefter genoptager vi skydningen kl. 
19.00 

Foreningsmesterskab
12. juni kl. 16.30

Der har været lidt stille for slupkoret her 
i januar og februar. Det er der som ikke 
noget usædvanligt i, da vi har prøvet før.
Men nu er der kommet rigtig gang i den 
og vi glæder os til igen og skal ud og 
synge.

Den 12.-3.: Vi var blevet inviteret til at 
synge til en fødselsdag på plejehjemmet 
Egely i Højbjerg. En af beboerne, Jytte, 
havde fødselsdag og hun havde ønsket 
sig lidt underholdning, og da lederen 
på hjemmet havde hørt slupkoret ved 
en tidligere lejlighed var hun helt sikker 
på at det skulle være os. Det blev en for-
rygende eftermiddag, alle beboerne var 
inviteret så der blev hurtigt rimeligt gang 
i den, de både sang og dansede og vi var 
vist nok også et par stykker som nok fik 
sig nogle nye veninder. Mange af san-
gene kunne beboerne synge med på og 
det er noget vi syntes er hyggeligt, efter 
vores optræden stod den så på kaffe og 
kage og hygge, en rigtig dejlig dag.
Den 18.-3.: Her skulle vi så en tur til 
Grenå det var Ældresagen, som havde 
årsmøde, vi var til samme møde sidste 
år og blev dengang ganske få dage efter 
booket til at komme igen i år, dejligt 
når vi allerede ved sådan næsten et år i 
forvejen. Der var igen i år mange mødt 
i kulturhuset godt og vel ca.150. I Kul-

turhuset i Grenå har vi rigtig overblik 
over forsamlingen. Der er en forhøjet 
scene hvor vi synger fra og nyder for-
samlingen. Det er lidt sent på dagen når 
vi synger derude kl.20.30, men til trods 
er der altid en helt fantastisk stemning 
når vi kommer allerede. Da vi viste os i 
døren blev der klappet, så vi var sikker 
på vi var velkommen. Det blev en forry-
gende aften med et publikum som sang 
med på de fleste af vores sange. Det er 
noget vi altid bliver glade for i koret, Det 
var nu anden gang vi sang for dem og vi 
forstod da også at vi skulle komme igen 
næste år. En festlig og fornøjelig aften.

Vi i koret har et opråb.
Er der ikke nogle som kunne tænke sig 
at deltage i vores kor. Vi er på grund 
af frafald, sygdomme o.l. ved at være i 
bekneb for både sangere og musikere, så 
hvis i derude selv eller kender nogle som 
måske gerne vil men tøver, så spark lige 
til dem, vi har det rigtig hyggeligt og vi 
lover at tage godt imod de som har lyst.

Til alle jer der ude ønsker slupkoret jer et 
godt og hyggeligt forår.

Hilsen OB

Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm
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Nyheder fra Havfruerne

Torsdag den 7. februar mødte 20 Hav-
fruer op i Marinestuen til filmaften. Det 
var en dejlig afslappende start på det nye 
års arrangementer.

Vi så filmen ”Book Club” med bl.a. Di-
ane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen 
og Mary Steenburgen. En munter film 
om 4 veninder – nu midaldrende (som 
det så kønt hedder). De havde kendt hi-
nanden fra unge og var nu sammen i en 
bogklub, hvor de læste ”Fifty shades og 
grey”.

En vovet bog om sex for at sige det lige 
ud! Der var mange muntre episoder – og 
nogle af os Havfruer blev lidt højlydte – 
når der var et par dejlige mænd i deres 
bedste alder, som på meget behagelig vis 
kom ind i billedet. Man kan selvfølgelig 
sagtens være kry, når man sidder trygt 
og godt i Marinestuen med vin og pop-
corn!

Vores altid hjælpsomme Erik Lyager 
stod for den tekniske fremførelse. Det 
står hen i det uvisse, hvad Erik har tænkt 
om en flok muntre kvinder (i deres bed-
ste alder) kommentere vovede episoder 
på lærredet. For de som tænker: sikke da 
noget at vise i en ”Havfrue klub” - så var 

det en sjov og uskyldig film. Så er det sat 
på plads............

Vi sluttede en hyggelig aften af med kaffe 
og kringle.

Ref.: Hanne

Referat fra Generalforsamling i ”Havfru-
erne” den 7. marts 2019

22 Havfruer var mødt op til General-
forsamlingen. Næstformanden Bente 
Klemmensen bød velkommen (For-
manden var i USA).

Følgende var på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. evt.
På valg var:
Bente Klemmensen, næstformand 
(modtager genvalg)
Ulla Lægs, kasserer (modtager genvalg)
Helle Dalhoff, best.medlem (modtager 

Kommende arrangementer
25.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. Besøg på Fregatten

05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – jvfr. side 5

09.-05.: ”Fregattens Dag” – ved Fregatten Jylland. – jvfr side 9

24.-05.: Skafferfest. – jvfr. side 11

25.-05.: Soldaterforeningsudflugt. Jvfr. Kabysrygter fra februar

12.-06.: Foreningsmesterskab, - jvfr. side 18

15.-06.: Valdemarsfest. – Nærmere i juni-Kabysrygtet.
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v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft

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

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER

www.agservice.dk

Birkehuset, der drives afChristina og Peter 
Kjærgaard fra Restaurant Mellem Jyder, Ebeltoft, 
kan bl.a. bruges til: Fester, møder, begravelse 
og meget andet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE 
PÅ TLF. 51 26 23 25
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genvalg)
Inge Povlsen, supp. (modtager genvalg)
Inger Mikkelsen, supp. (modtager gen-
valg)
Grethe Eppler, revisor (modtager gen-
valg)
Helle Bøjesen, revisor suppl. (modtager 
genvalg)

ad 1) Bente Klemmensen blev foreslået 
som dirigent og nævnte, at da hun var 
på valg, var det vist ikke helt efter bo-
gen – men det gik alligevel. Bente Klem-
mensen takkede derefter for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.
ad 2) Grethe Eppler og Ingelise Lyager 
blev valgt som stemmetællere.
ad 3) Bestyrelsens beretning blev læst op 
af næstformanden og godkendt.

ad 4) Regnskabet blev fremlagt af kasser-
eren og godkendt.
ad 5) Kontingentet forblev uforandret.
ad 6) Der var ingen indkomne forslag.
ad 7) Hele bestyrelsen blev genvalgt.
ad 8) Iben vil fortælle om sin spændende 
rejse til bl.a. Argentina den 4. april og vi 
så skal have besøg af Skuderne fra Grenå 
den 23. maj. Vi besøger ikke Furierne i år 
pga. arrangementet den 23. maj og fordi 
vi holder ferie fra juni måned.

Generalforsamlingen foregik i god ro 
og orden – og så blev det tid til kaffe og 
snitter med pålæg – og derefter pakkeleg. 
Herefter var det så slut med god ro og or-
den…..

Ref.: Hanne

Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og 
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pin-
selørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne 
januar, marts,  april, september og 
november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts
(i år dog i april)

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2019

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44
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Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366 
info@ebeltoftautocenter.dk

Dit Bosch Car Service værksted

Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft
8634 2082
svarer hele døgnet

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisæt-

telse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, 
madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for 
at støtte en god sag og sende dig en 
venlig hilsen fra

Tlf. 8634 1988

EBELTOFT
- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

STARK Rønde
Åkærsvej 2 - 8410 Rønde

Tlf. 8637 1344
Mandag til fredag kl. 6-17

Lørdag kl. 9 - 14
Søn- og helligdage kl. 9-14

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft
Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf. 70 22 09 99

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft
Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Tlf. 7022 0999

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100 

revision     rådgivning

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77

25

Café • Restaurant • Grill/Is-Café

HYTTEFADET
Havnevej 11A • Ebeltoft

86 34 66 86
hyttefadet.nu

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag 
Spis hvad du kan

99,-
-også som Take away

Bordbestilling anbefales

Michael Sesler
Advokat
Telefon                        (+45) 86 34 12 81
Mobil                           (+45) 51 55 40 91
Titel                                Aut. bobestyrer
E.mail            ms@djursland.ret-raad.dk
Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

ADVOKATF IRMAET
S E S L E R

Medlemmer af OK klubben
og Ældresagen får 15%
på briller & solbriller.
(kan ikke kombineres med andre rabatter)

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

Djurslands Høreklinik
Høreapparater 

med offentligt tilskud!

Ny Lufthavnsvej 26
Aarhus Lufthavn  

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Egenbetaling fra kr. 0,-

Otodan-European Hearing

Djurslands
Høreklinik
Høreapparater, ørepropper, 
batterier og tilbehør

Vi fører alle typer  
høre-

apparater  
- også de 

allermindste!

Batterier, ørepropper, tilbehør til høreapparater,
jagthøreværn, gratis høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 21
8560 Kolind

Overfor Aarhus Lufthavn
Tlf. 8637 3100

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk
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Ebeltoft	Låseteknik

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330

Mobil 4019 4548

Klinik for Fodterapi
                        Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
FOR SUNDERE FØDDER

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...


