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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 

 

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:  

 Rødvinsmarineret svinekam med pommes 
rissolles og grøn salat og surt. 
 
Is med frugt og vafler 
Kaffe og Thé 

Bindende tilmelding, hvis ikke du er på den faste skaffeliste, og 
framelding hvis du er på den faste skaffeliste på mail: 
tilmelding@marineforening.dk eller i nødstilfælde sms til 3136 3011 

Husk ! Fra- og tilmelding senest fredagen før 
medlemsmødet. 

Medlemmernes egen aften. 

 
En aften med overraskelser 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Så er det ganske vist, prisændringerne vi lovede sker nu, øl og vand sti-
ger lidt og maden stiger også lidt. Prisen stiger også på lørdagsåbent. 

Disse prisstigninger er desværre nødvendige, dels fordi vi har fået større 
udgifter og dels at indkøbspriserne hos vore leverandører også er steget. 
Vi har modtaget mange donationer i forbindelse med støttebeviserne, det 

er vi i bestyrelsen meget taknemlige for. Vi arbejder på at få lavet et cer-
tifikat, som et tegn på støtten til vores forening. Vi har desværre været 
nødt til at aflyse lørdagsåbent i maj, der var for få tilmeldte, til at det 

kunne afholdes. Vi arbejder på højtryk med at skaffe en rom-smagning 
på gården fredag den 10 maj, fra ca. kl. 18. I skrivende stund er det ikke 
afgjort, hvilken producent det bliver, og vi kender derfor heller ikke pri-

sen på arrangementet endnu, men lige så hurtigt vi ved det sender vi be-
skeden videre. Jeg glæder mig allerede. Vi har også planlagt et kæmpe 
lotteri, med store fine præmier, der vil komme lister og billeder. Planen 

er at sælge lodsedler i september og oktober, både til medlemsmødet og 
til lørdagsåbent, selve lodtrækningen kommer til at foregå sidst i oktober 
og udlevering af præmier sker fra november mødet. Der er også sket et 
andet nyt tiltag, når i kommer til medlemsmødet ligger der en arrange-

mentsoversigt lige til at tage med hjem til køleskabet. For at takke alle 
de frivillige, der hjælper med til at få vores forening til at fungere så 
godt som den gør, vil vi afholde fest for alle hjælpere, både de der hjæl-

per i baren, til lørdagsåbent og på arbejdsholdet. Festen kommer til at 
foregå den 10. august, de implicerede hører mere.  Jeg skal lige huske 
jer på at til- og frameldinger skal foregå senest fredagen før, så vi har en 

chance for at få puslespillet med faste pladser til at gå op. 

Vel mødt i foreningen.  

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 10. august   
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 
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Jubilæer i  afdelingen 

Maj  til  august 2019 

  

 823 Steffen Svensson  10 

 825 Preben Rasmussen  10 

 794 Lars Karlsen   20 

Søværns jubilarer  afdelingen 

2019 

  

 794 Lars Karlsen   1949 70 

 807 Bruno Siemen  1949 70 

 678 Jørgen Jacobsen  1954 65 

 682 Preben Hagberg  1954 65 

 685 Leif  Nielsen   1954 65 

 696 Arne Jensen   1954 65 

 611 Flemming  Sørensen 1959 60 

 716 Arne Knudby  1959 60 

 743 Preben G. Holm  1959 60 

 772 Bendt Sørensen  1959 60 

 849 Kurt T. Møller  1959 60 

 874 John G. Thomsen  1959 60 

 638 Knud Truelsen  1969 50 

 686 Søren Carl   1969 50 

 894 Ole Hans  Olsen  1969 50 

 709 Ivan Christensen 1979 40 

 900 Lars Thomsen   1994 25  
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 Maj til august 2019. 

 

MAJ 2019 
 

20 maj  694 Elith Pedersen 75 år 
30 maj  234 Bent Rasmussen  85 år 
 

JUNI 2019 
 

08 juni  627 Carl Simonsen 90 år 
24 juni  668 Flemming Jegstrup 70 år 
27 juni  663 Alex Kristensen 60 år 
 

JULI 2019  
 

04 juli  893 Ole From Schultz 75 år  
06 juli  705 Johnnie Pjetursson 85 år 
07 juli  867 Peter Helweg 70 år 
08 juli  489 Jørgen Kempf 80 år 
22 juli  713 Johann Jacobsen 65 år 
26 juli  558 Ebbe Grønne  75 år 
 

AUGUST 2019 
 
14 august 716 Arne Knudby 80 år 
15 august 897 Benny Sørensen 70 år 

 
 
 
 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  
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Efterlysning. 
 
 

Efterlysning af billeder på vegne af Jørgen Kjeldsen, som har la-
vet et nyt hæfte med billeder af medlemmer.  
 
Vi mangler billeder af følgende : 
209 Ole Friis 
341 Poul V. Pedersen 
469 Ove L. Hansen 
694 Elith Pedersen 
846 Tommy Carstensen 
Hvis i ikke selv har billeder så tag fat i Jørgen næste gang i er til 
medlemsmøde. Så vil han gerne tage et billede af jer. Billeder kan 
også sendes til Jørgen på mail: jorgenkjeldsen@webspeed.dk 

Efterlysning e-mail adresser 
469  Ove I. Hansen 
566  Henrik  Landsmann 
618  Henning Hansen 
661  Leif Krohn 
682  Preben  Hagberg 
694  Elith Pedersen 
696  Arne Jensen 
699  Istvan Verebes 
708  John Faurholdt 
752  Georg Marum 
771  Bent Brask 
778  Henning Jespersen 
821  Ib Dramshøj 
825  Preben Rasmussen 
846  Tommy Carstensen 
912  Flemming G. Nielsen 
 
Følgende har en mail men den virker ikke: 
 
803  Johannes Poulsen 
564  Bent Ellingsgaard 
627  Carl Simonsen 
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April 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Så var det atter tid til at vi mødtes i marineforeningsregi. 

 

Der var heller ikke denne gang nogen der havde forladt skuden og 

det er altid en god ting. 

 

Der blev budt velkommen af formanden og vi var så heldige at ha-

ve søværnets chefsergent Morten Thor Christensen hos os idag og 

han vil fortælle os om sit virke. 

 

Bente Anita Hein og Jan Johnsen blev kaldt på broen og skulle som 

det første optages som fuldgyldige medlemmer af marineforenin-

gen. De fik som sædvanlig 30 sekunder til at fortælle om sig selv. 

Inden de fik ordet blev de sædvanlige ritualer gennemført når der 

skal optages nye medlemmer.  

 

 

Jan Johnsen udtalte: Jeg er 60 år og været gift mede Lene siden 

1982. Har 4 børn 3 drenge og 1 pige men pigen døde desværre for 

20 år siden af cancer. Derfor er jeg aktiv i foreningen Cancer ramte 

børn. Jeg har ikke haft så meget med søværnet at gøre men har 

dog haft lidt at gøre med det våde element. Jeg har haft båd i man-

ge år, min livret er søtunge, jeg er født i fiskens tegn og så havde 

jeg vandkæmmet hår som barn. 

 

 

Bente fortalte jeg har ikke ligget ved marinen men under marinen. 

Jeg har fået den maritime opdragelse af en af de ældste (bedste) i 

marineforeningen Brøndby. Jeg er 63 og ugift men ringforlovet i 35 

år, så lang tid at vi ikke kan passe ringene længere. Da Gert jo el-

sker marineforeningen meget så blev jeg også nødt til at "gøre" det 

hvis jeg ville ham.  

 

De fik som sædvanlig blomster og 3 skæpperær.  

 

Næstformanden kom også på banen og supplerede formanden med 

informationer. 
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Det er første gang vi haft en der fortalte at den pågælden-

de var single det er rart at få et medlem der går i bad hver 
dag. Det bør lige nævnes at  Bente bærer Marineforenin-

gens hæderstegn i Guld. Hun fik den i 1992 fordi hun hav-
de bidraget med  stor arbejdsbyrde for at integrere IT på 
Landskontoret. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

772 Bendt Sørensen og 359 Ib Kettler havde jubilæum. 
Bendt er kommet her i 15 år og har taget sin søn med se-
nere. Så kom vi til Ib han er kommet i foreningen i 50 år. 

Nålen blev ikke påsat da Ib vil have at den skal sidde lige 
og det kan være svært at gøre så derfor fik han den i hån-

den. Kim vores næstformand fortalte lidt om Ib Kettler. 
(Der vil komme en artikel i et efterårsnummer om Ib).  
 

De fik fortjent 3 skæpperær. 
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 Årets mariner er et fast ritual i forbindelse med Olivers fødselsdag. Årets 
mariner er en eller flere der har lavet noget ekstraordinært i årets løb. 
Navnet kommer så på et skjold som Kim præsenterede. De enkelte blev 
nævnt fra tavlen: 
2002 Søren Simonsen (gået fra borde) 
2003 Carlo Poulsen (gået fra borde) 
2004 Kaj Urban (rejste sig op) 
2005 Ole Løie 
2006 Steen Høppner 
2007 Georg Marum 
2008 1. sals teamet 
2009 Gert A. Larsen 
2010 Ib Kettler 
2011 Ole Max Rank 
2012 Karl Momsen (gået fra borde) 
2013 Henry Nielsen 
2014 Arne Jensen 
2015 Anders Hansen 
2016 Jørgen Kjeldsen 
2017 Mastebyggerne 

Formanden udnævnte Jørgen Skovsende som årets mariner 2018 for det 
fantastiske arbejde han har lavet som kasserer. Tre skæpperær blev for-
tjent udråbt. 
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Næstformanden fik ordet igen. Der vil komme en takkeskrivelse til de 
medlemmer som har doneret deres støttebeviser til foreningen. Vi takker 
mange gange. 
 
Vi laver et jubilæums lotteri i september og oktober måned. Det er relativ 
høje kvalitets præmier.  
(det er præmier man gider at vinde). En præmieliste vil blive fremlagt i 
september. 
 
Ebbe Grønne fortalte at han havde skiftet mellem bakkerne og nu er han 
tilknyttet torpedobakken og han havde fået lavet nogle sølvtorpedoer som 
han uddelte til bakken. 
 
Henning Aadorf fik ordet og kaldte Kaj Urban på broen, han havde været 
medlem i skyttelavet i 25 år så derfor fik han en medalje. Endvidere for-
talte Henning at de havde været til landsskyttestævne uden sandwich. 
Skydningen gik ikke så godt fra en 4 til en 6 plads. Vi må gøre det bedre i 
Grenå til næste år. Skydekort er udsolgt check lige om i har fået afleveret 
dem. Fregatskydningen og fregatfesten nærmer sig. Der er pladser til fe-
sten og man behøver ikke være medlem af skyttelavet for at deltage. 
 
50 m. skydning i Ballerup hele sommeren, mere om det næste gang. 
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Ib havde en gæst med til mødet. Det var forbundssekretær, Henning Wilén, 
der arbejder for Foreningerne Nordens Forbund som er beliggende i Kø-
benhavn. Henning, der er finsk statsborger,  er stationeret i København i en 
periode på 8 år i alt. Ib Ketler har mødt Henning ved møder i Finland og  
da han nu bor i København, skulle han også møde marineforenings-
kulturen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter  dronningens kål og spisning fik vi et interessant foredrag af 
Søværnets Chefsergent Morten Thor Christensen  som fortalte om   
sig selv og om hans rolle, i denne nye stilling, som nær rådgiver for  
Chefen for Søværnet, KA Torben Mikkelsen, omkring øget rekruttering og at styr-
ke sergentgruppens virke. 
 
 

Der bliver vedhæftet en oversigt over den faste skaffeliste - hvis 
der er ændringer til denne liste så send en mail til 
Tilmelding@marineforening.dk 

Vil du undgå at miste et nummer af SÅ TIL SØS og 

Under Dannebrog så husk at melde enhver form for 

flytning og adresseændring til Marineforeningen: 

kontakt@marineforening.dk så snart det sker ! 

mailto:Tilmelding@marineforening.dk
mailto:kontakt@marineforening.dk
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Kgs. Lyngby Marineforening 75 år 

Kgs. Lyngby Marineforening havde 75 års jubilæum og Brøndby Marineforening 
var  til stede ved fejringen den 6 april. Marineforeningen holder til på Sorgenfri 
Slot. 
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Som noget nyt, vil vi til efteråret holde et medlemsmøde. 
den 4. tirsdag i måneden. på Gården. 
 
Datoerne for 2019 vil være: 24. september, 29. oktober 
og 26. november. 
 
Håber at medlemmerne vil bakke op om dette nye tiltag, 
og vi håber også, at nogle af marineforeningens koner/
kærester vil deltage. Der vil selvfølgelig også være mu-
lighed for at inviterer gæster med.  
 
 
Aftenen vil starte kl. 17-18:00 med en let anretning, her-
efter vil der komme et foredrag, en produktdemonstration 
eller måske en workshop (forslag modtages gerne). 
Aftenen slutter af med hyggeligt samvær 
Der vil komme mere i STS efter sommerferien, men re-
server allerede nu de nævnte dage. 

 
 

BMV 

Brøndby Maritime Venner 
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Kære medlemmer af Brøndby Marineforening 
 
Lørdag den 24 august 2019, skal Louise og jeg vel-
signe vores ægteskab, alle der har tid og lyst til at 
deltage i kirken er velkomne. 
 
Velsignelsen vil finde sted kl. 14:00 i Sankt Johannes 
kirken i København, lige hvor Blegdamsvej og Nør-
re Allé mødes, der er ikke mulighed for parkering 
ved kirken og der er betalingsparkering på de om-
kringliggende veje. 
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Turen går til Sønderjylland og Flensburg 

 
Fredag den 25 til 27 oktober 2019. 

Prisen er 1850 kr. pr. person i dobbeltværelse. 
Enkeltværelse koster 2250 kr.  

Der betales 1000 kr. pr. person forud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program: 
 

Fredag 25-10-2019 
 

Afgang kl. 09:00 
Vi kører til Middelfart eller Kolding og spiser frokost i Marineforeningen. 

Derefter kører vi ad små og hyggelige veje til Billum kro 
Hvor der er aftensmad og vores eget hyggelige selskab 

 
Lørdag 26-10-2019 

 
Vi kører kl. 09:00 fra kroen og lister ned til Flensburg  

Vi besøger det Maritime museum. 
Når det er vel overstået er der tid alene at spadsere rundt i den hyggelige gamle by 

hvor man samtidig kan spise en frokost på en af de utallige hyggelige kroer. 
Vi samles og kører til Scandinavia park hvor der er mulighed for at handle toldfrit. 
Når det er overstået kører vi til Billum  Kro hvor vi spiser og hygger til vi skal til 

køjs 
 

Søndag 27-10-2019 
 

KL. 09:00  
Kører vi til Museum Tirpitz som er et nyt og meget spændende efter krigs museum 

som ligger ved Blåvandshug. 
Når vi har set det kører vi tilbage mod Sjælland  

Indbetal på denne konto 5326 0252253. 
Svar udbedes 1/7 – 2019 
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Brian Hultmann / www.kassenmedvin.dk 
  

Afholder romsmagning på Marinegården  
Fredag den 10. maj kl. 18. 

 
Velkomst: Drk’n stormy – Negrita Gold! 
  
1. Malteco 15 år (349,00) 
2. Malteco 25 år (749,00) 
3. Malecon 18 år (499,00) 
4. 1987 Malteco, Single Vintage Rom (1399,00)  
5.  Malecon ”Rare Proof” 13 år (499,00) 
6.  EKTE, Jamaica Mony Musk, Single Cask (999,00) 
7. Malecon Romlikør 9 år (249,00)   
  
Her rammer vi alle prisklasser – alle typer sødme – fra 
mildere til højere alkoholprocenter – vintage rom – single 
cask. 
  

Gode tilbud på alle smagte rom på dagen 
  

Pris pr. person kr. 345 
 

Tilmelding til Maj mødet eller til formanden. 

http://www.kassenmedvin.dk
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BMF og KBHMF på tur til Ærø 
den 5 - 7 april 2019 

Kim Nielsen skibsnummer 907 

 
Fredag 5-4-19 
 
Fredag morgen kl. 0600 begyndte vi at mødes på Marinegården for 
at køre til Ærø, bussen kom kl0615 efter at havde samlet folk fra 
KBHMF op i Ingerslevgade, kl. 0650 kom vi af sted med den opgå-
ende sol i ryggen  og morgenkaffen og rundstykke blev serveret ,nu 
gik det så bare derud af ,men vi skulle lige et smut inden om Ring-
sted og samle Preben og Hanne op nu vi 22 forventningsfulde som 
så frem til en dejlig weekend på Ærø, vi var fremme ved færgen i 
Svendborg kl. 0855 og færgen sejlede kl. 0905. Overfarten tager 70 
minutter så der blev tid til en færgebajer, vel ankommet til Ærøskø-
bing fik vi en lokalkendt guide (Leif fra Københavns Marinefor-
ening ) som var født og opvokset på øen, så det blev meget interes-
sant ,og vi fik en fin rundvisning på øen helt op til nordspidsen og 
her så vi en golfbane med vand på 3 sider så meget vindblæst og et 
gammelt granitfyr fra 1881, vel ude på de små landeveje igen ,og 
her mener jeg smalle veje lidt bredere end bussen. Vi fik set meget 
af øen, nu var det tid at vende næsen mod Marstal hvor vi skulle 
besøge den lokale Marineforening, her blev vi budt velkommen 
med en Riga bitter derefter var der først lidt sild og derefter en su-
veræn god skipperlabskovs. Efter maden var der nu rundvisning på 
Marstal søfartsmuse-
um hvor vi havde en 
fantastisk guide som 
vidste hvad han snak-
kede om. Først når 
man kom ind troede 
man ikke at det var så 
stort, men da man 
først fulgte pilene i 
gulvet var det rigtig 
stort,  
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vi var på hotellet kl. 16.10 nogle godt trætte efter de havde været til 
medlemsmøde i BMF om torsdagen ,jeg selv inkluderet. Der blev 
serveret aftensmad kl. 18.00, god mad men mange begyndte at sive 
væk efter maden for at få nogle timers søvn før morgendagens ud-
flugt god nat ses i morgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lørdag den 6-4-19 
 
Vi startede med morgenmad, et fint stort morgenbuffet og vi skulle 
være klar til afgang kl. 0915, for at få endnu en ø rundtur denne 
gang i den sydlige del af øen, som endte i Ærøskøbing Marinefor-
ening, her blev vi budt velkommen af formanden Jan. 
 
 
Her var der så 3 muligheder inden frokost, man kunne komme på 
en by rund tur med lokal guide Niels fra MF så kunne man også 
komme på en tur ud til Uldhuset som var det damerne valgte eller 
man kunne blive på MF og hygge snakke med nogle af de lokale 
som var kommet, så der blev også tid til at snakke med en tidligere 
politikker, det var faktisk hyggeligt. Da alle igen var samlet var 
Marineforeningen vært med en stor frokost med både koldt og 
varmt samt ost og der var også muligt at købe både øl og snaps. 
Efter en hyggelig dag gik det tilbage til hotellet for at gøre klar til 
aftensmad med øl og vin ad libitum et fint mærke og underhold-
ning med en fantastisk sangerinde som havde et bakkerevy pot-
pourri, fint og der blev også danset og alle havde en fin aften nogle 
gik tidligt men nogle holdt ud til den bitre ende, så var der kun at 
gøre klar til morgendagen - godnat. 
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Søndag den 7 - 4 - 19 
 
Vi startede med morgenmad derefter blev bussen pakket, og alle 
havde tjekket ud og afleveret nøglerne. Nu gik turen videre til Rise 
bryghus som er et af Danmarks 400 mikrobryggerier, her fik vi 
smagsprøver på 4 forskellige øl sorter og derefter var der rundvis-
ning på bryggeriet. Der var også mulighed for at købe øl med hjem 
hvad mange gjorde, så nu kaldte vi bussen for humle Expressen. Nu 
kørte vi til færgen i Ærøskøbing som vi skulle med kl. 1335, men vi 
var der allerede kl. 1230 så der blev tid til at smage på lidt røget fisk 
fra det lokale røgeri. Vel ombord på færgen gik det nu hjemad men 
igen skulle vi lige omkring Ringsted med Preben og Hanne bagefter 
var det bare at få næsen mod marinegården for at sætte BMF’erne af 
og så kunne Søren fortsætte til Ingerslevgade med resten, Jeg vil her-
med gerne have lov at takke alle der deltog i turen for en dejlig 
weekend i gode venner lag også en stor tak til Søren (bussemand) 
som fik os rundt på de små veje også en tak til Kim og Jette og Lone 
for jeres servicering af os deltagere, så alt i alt en suveræn weekend 
håber Søren laver en tur igen til næste år. 
STOR tak for en dejlig weekend Hilsen Kim N. 907 
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

Maj: 
Torsdag 02 18.30 - 24.00  Medlemsmøde 
Torsdag 09 18.00 -   MF – bestyrelsesmøde  
Fredag 10 18.00 - ????  Romsmagning 
Lørdag 11 13.00 - ????  Lørdagsåbent 
 

Juni: 
Lørdag 08    Arbejdsholdets sommerfest 
Søndag 16    Store cykeldag  
Søndag 23    Sct. Hans aften. 
 

2019 Efterår 
 

Juli 
Lørdag ??    Hovedrengøring 
 

August 
Lørdag 10    Frivilliges sommerfest 
Søndag 25    Jubilarstævne 
 
 
Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 29 
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84 mennesker have købt billet til foredraget vedrørende ENIGMA. 
Det var et overraskende stort antal og det har givet et godt over-
skud til vores forening. Der bliver muligvis lavet et ekstra foredrag 
til efteråret - på opfordring fra gæster udefra. Mere om det senere 
hvis foredraget bliver et realitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENIGMA FOREDERAG 
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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  

Distrikt 1 

Tentativ aktivitetsoversigt 1-2019 
 

2019: 
 
 
 
4. til 10/5  Marineforeningen Tidsskriftet "Under Dannebrog" arrangerer 
   fra den 4. til 10. maj maritimmilitær oplevelsesrejse nr. 31. 
   Destinationerne i 2019 er Tyskland, Østrig, Liechtenstein og 
   Schweiz. Varighed 7 dage. Udrejserute i Danmark er Århus-
   Ølby-Rødby. Yderligere oplysninger: Redaktør Leif Morten
   sen telefon 21923055 eller hos EURO-TEMA Specialrejser 
   telefon 86804260  
 
 
 
Fr. 30/8  DANNEBROGS 800 ÅRS JUBILÆUM FEJRES . 
 

Se flere informationer på http://marineforeningen.dk/home/kalender 
 
 
  
 
    
  

mailto:gert-allan@larsen.dk
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 Udlån af Marinegården. 
 

 Hermed ledige terminer for året 
2019 
 
(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
 
   

 Maj lørdag 18 
  lørdag 25 
 

 Juni lørdag 29 
 

 Juli lørdag 06 
  lørdag 13 
  lørdag 20 
  lørdag 27 
 

 August lørdag 17 
   
 

 September lørdag 14 
   

 Oktober lørdag 12 
  lørdag 26 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09 
  lørdag 23 
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07 
  lørdag 21  
 

 Opdateret den 08-04-2019 
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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: Steen Bagge 2980 4080 
Sekretær: Peter Svenson 2627 6314 
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.: Frank Urban  4068 6937 
Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  
Næstform:  Carsten Sørensen 3117 5880  
Kasserer: Johann Jacobsen  6038 1107 
Best.medl.: Niels Erik Busk  2080 2702 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678  
Best.medl.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 
Sekretær: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608  
Best.medl: Steen Bagge  2980 4080  
Best.medl: Morten Aadorf 3136 3011 
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 

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. Kirsten Sigersen   2330 8425 

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 pml@kabelmail.dk 6155 0275  
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 558 Ebbe Grønne  ebbe@groennesmiljoe.dk.  4026 1426 
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Der er ingen lørdagsåbent i maj 2019 
 

 

 
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 Henning Aadorf på mail: henning@aadorf.dk eller på 
telefon 4089 4194 , det er selvfølgelig også muligt at melde til ved 

medlemsmøderne. 
 

  

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) 
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Krambodsbestyrer Sv. Aage Nielsen 

KRAMBODEN 

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

Manchetknapper  
 i praktisk opbevaringsæske. 
 Pris kun Kr. 200,- 

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 

     
Sommerskydning 
 Hver mandag i sommerhalvåret første gang den 6. maj  
Undtagen den 10. juni 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 5. august. 
Hver gang fra kl. 1600-1800.  
Mandag den 26. 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 
 
  
  

Skyttelavet har brug for nye skytter. 
Skyttelavet vil gerne kunne markere sig på både distrikts og landsplan, derfor har vi 
brug for nye folk på banen som har lyst og interesse for skydning. 
Brøndby Skyttelav skyder  på skydebanerne under Glostruphallen, hver mandag 
fra kl. 18:30 til 21:00 i hele vintersæsonen som går fra september til april. 
Fra maj måned og hen over sommeren skyder vi udendørs på 50 meter bane og det 
foregår i Ballerup. 
Skyttelavet har våben til udlån og dygtige instruktører som kan hjælpe med at kom-
me i gang med skydningen, den første mandag i måneden er der dameskydning, 
det vil sige at man kan tage sin hustru og voksne børn med på banen, hvor de kan 
prøve at skyde, damerne er velkomne på skydebanen i hele sommerperioden, hvor 
vi også skyder om mandagen fra kl. 16:00 til 19:00 
I løbet af året har vi skydning mod andre skytteforeninger , alt foregår i en god og 
kammeratlig ånd men som alle andre vil vi gerne vinde. 
Hvis dette kunne have din interesse så henvend dig til Skyttelavets formand Hen-
ning Aadorf for nærmere aftale. 
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Referat Admiralforsamling 2019 

 
1.  Valg af dirigent 
Kim blev foreslået og valgt, kim erklærede Admiralforsamlingen lovlig og 

beslutningsdygtig. 
  
2. Bestyrelsens årsberetning  v/formanden 
 Vi mindedes Rene Posin 
 Et sammendrag 
 Vi er nu 81 medlemmer. 
Formanden fortæller om årets arrangementer. 
Det bliver gentaget, at vi SKAL møde op til våbenkontrol. Hvis medlem-
mer ikke møder op, vil politiet og DGI blive meddelt dette, så våbentilla-
delsen kan fratages medlemmet.  
Alle skal desuden overholde skydestillinger, hvis medlemmet skal delta-
ge i konkurrencer. Hvis medlemmet vil skyde med andre skydestilling er 
det uden for konkurrence. 
Ingen har anmærkninger til beretningen. Denne konstateres godkendt.  
3. Konstitueret kasserer fremlægger revideret regnskab. v/
Johann Jacobsen 
Johann fremlagde regnskabet for 2018, grundet Jan Hansens alt for tidli-
ge bortgang, var det med et vist forbehold at Johann lagde regnskabet 
frem da han ikke ville kunne svare på alle spørgsmål. 
Regnskabet blev godkendt uden væsentlige kommentarer. 
  
4. Indkomne forslag. 
Der er kun kommet bestyrelsens forslag. 
Ændring af Vedtægterne, så der er 5-9 medlemmer i bestyrelsen og for-
eningen tegnes af Formand, kasserer og/eller bestyrelsesmedlem ved 
hævning af penge, dog altid 2 i forening. Forslaget godkendt  
5. Fastsættelse af kontingent for år 2020. 
Vi fortsætter med det nuværende kontingent 
  
6. Valg til bestyrelsen. 
a. Formand Henning Aadorf     Ikke på valg 
b. Kasserer Johann Jacobsen      nyvalgt for et år 
c. Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen    på valg genvalgt 
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen       ikke på valg 
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk   ikke på valg 
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f. Bestyrelsesmedlem Steen Bagge   nyvalgt 
g. Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf  på valg  genvalgt 
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf   ikke på valg 
i.  Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen  nyvalgt 
j.  Revisor Steen Høppner     nyvalgt 
k. Revisor Erik Tofte      på valg  genvalgt 
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen    nyvalgt 
m. Revisorsuppleant, Frank Urban    på valg   genvalgt 
n. Flagbærer, Morten Aadorf     på valg  genvalgt 
o. Flagbærersuppleant, Tim Brostrøm   på valg  genvalgt 
 
 
 
7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet 

vedtages.  
Jens Ole Løje foreslår, at bestyrelsen afviser forslag til Fregatmedaljen til 
landsskyttestævnet. 
Bestyrelsen hælder til, at stemme nej, men har ikke taget officielt hold-
ning. 
Kim (nu som næstformand i Marineforeningens bestyrelse) takker for det 
gode sammenarbejde med skyttelavet. 
Kim takker Jan for mange gode timer. 
Kim vil gerne have os til at fortælle den gode historie om skyttelavet via 
video og billeder til eks. Landskyttestævnet, fastelavnsskydning, de al-
mindelige skydninger osv. Del disse på elektroniske medier og kan vise 
det til medlemsmøderne. 
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VRIDSLØSEMAGLE TURISTFART 
Ole Rømers Vej 42  - 2630 Taastrup  - Telefon 38 88 10 70 - Fax 43 99 04 46 

 e-mail: turist@anchersen.dk v/ Søren Andersen    -    Medlem af  
Marineforeningen       Skibsnummer 703 

BRØNDBY & OMEGNS 
MARINEFORENING 

- stiftet 1945 - 


