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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 

    
      

Ingen møde i april 2020  

Bindende tilmelding, hvis ikke du er på den faste skaffeliste, og 
framelding hvis du er på den faste skaffeliste på mail: 
tilmelding@marineforening.dk  kontaktperson Jørgen Skovsende  
mobil 2534 5296  
Husk ! Fra- og tilmelding senest fredagen før 
medlemsmødet. 

 
På grund af  

Covid19/Coronavirus epidemien  
er medlemsmødet i April aflyst 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Kære marinekammerater, familie og venner af vores forening. 

Jeg føler mig tvunget til at skrive til jer alle, vi er i en trængt si-
tuation. Vi skal passe på os selv og hinanden.  

Hvis i mangler nogen at tale med, så ring til jeres venner både fra 

foreningen og andre. Skriv evt. via jeres computer til dem i vil i 
kontakt med. Jeg er bekymret for jer alle sammen, jeg håber vi 
alle kommer igennem denne krise uden men. Vi har bestemt at 

nedlukningen fortsætter april måned også, vi ved ikke hvor læn-
ge vi skal være under disse forhold, men ligeså snart vi ved at det 
ikke er farligt vil vi komme tilbage, så vi igen kan genoptage vo-

res hverdag, hvor vi har det godt og hyggeligt. Det er vigtigt at vi 
passer på os selv og andre, følger statens retningslinjer og tager 
det roligt. Skulle der være nogen der har store problemer med at 

få handlet eller få fat i medicin, så skriv til mig, eller ring, jeg 
hjælper gerne. 

Pas på jer selv derude, glæder mig til vi ses igen.  

Fra hjemmesiden: 

Kære marinekammerater  
Grundet Covid19/Corona virus ser vi os nødsaget til at aflyse 
aktiviteter på Marinegården indtil vi ved mere, og evt. der er 

kommet nye informationer fra myndighederne. Det betyder fore-
løbigt at foredraget den 26. marts er udsat, vi finder en ny dato, 
senere. Lørdagsåbent den 21. marts er aflyst, medlemsmødet i 

april er ligeledes aflyst vi gør dette for at passe på vores medlem-
mer, vi beklager de gener dette giver, og håber vi snart kan få 
normale tilstande. Vi vil bruge både Facebook og hjemmesiden 

til at informere om hvad vi kan og hvornår. 
M.V.H. Michael B.Pedersen formand  
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Jubilæer i  afdelingen 

April 2020 

 

 657 Flemming Rasmussen 25 år 
 659 Erik Tofte 25 år 
 661 Leif Krohn  25 år 
 791 Leif G. Holm 15 år 
   Vi ønsker tillykke    

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 April 2020 

 30. apr. 541 John W. Christensen 75 år   
30.  apr.  866 Ole Holm Præst 75 år  

 
  

 Vi ønsker tillykke  

REDAKTØR SØGES 
Findes der blandt vores medlemmer en person 
som har tid, lyst og overskud til at være den nye 
redaktør af Så Til Søs.  
Hvis man ønsker flere informationer om jobbet 
så kontakt Carl Rasmussen enten på mail eller 
telefon. sts-blad@hotmail.com - mobil 2325 
2261  
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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 : 
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 
 
Opdateret 26. marts 2020 

Efterlysning e-mail adresser 
 

469  Ove I. Hansen 
566  Henrik Landsmann 
661  Leif Krohn 
682  Preben Hagberg 
694  Elith Pedersen 
696  Arne Jensen 
708  John Faurholdt 
752  Georg Marum 
771  Bent Brask 
821  Ib Dramshøj 
846  Tommy Carstensen 
912  Flemming G. Nielsen 
 
 
 
 
 
Opdateret 26. marts 2020 
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Marts mødet 2020 

  

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Formanden startede mødet med at adressere Corona virus situatio-
nen og sagde at vi alle skulle passe på hinanden. Der var håndsprit 
til rådighed og det er også vigtigt at man vasker hænder. Hvis ikke 
man vidste hvordan, ville vores nye næstformanden gerne hjælpe 
med råd og vejledning. 
 
Redaktøren er syg og indlagt og han har bedt om at få en optagelse 
af mødet, så husk at det bliver optaget. Følgende blev kaldt på broen 
832 Carsten Sørensen, 783 Ole Bro Christensen og 724 Hans Bech. 
Carsten 10 års jubilæum, Ole 15 år og Hans 20 års jubilæum. De fik 
som sædvane alle 3 skæpperær. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fødselarer var der også nogle stykker af. 
Næstformand Johnny tog over for et kort 
periode. 901 Carol Ann Thrane 70 år - 709 
Ivan Christensen og 539 Michael 60 år 
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Johnny ,vores nye næstformand, udtalte om Michael. Du blev født 

den 17. marts 1960. Ifølge en Google søgning så skete der ikke noget 

som helst den dato. Den 8. marts havde Alfred Hitchcock filmen 

"Psyko" premiere. Adam Clayton blev medlem af U2 den 19. marts 

og Erland Koops vandt herresingle i All England.. 

Kim supplerede med informationer om at de havde haft indflydelse 

på hinandens livsforløb. Vi mødtes på stuen i Auderød. Michaels sag-

de som det første "Er der nogen af jer bonderøve der kan spille kort" 

og han bare betalt siden. 

Jeg tog med ham hjem. Han havde en rød Volvo Amazon , og jeg 

havde sku aldrig været inde i København. Han viste mig en stor auto-

mat, man kunne putte penge og den kørte så hen på et nummer og så 

fik man slik. Det havde jeg aldrig set i Haderslev. 

Så kørte vi hjem til Michael som boede hos sine forældre i et Annex. 

Jeg kan godt forstå at Michael boede i annexet, jeg ville hjælpe ham 

med at vaske op og selv med hammer og mejsel var det umuligt at få 

sovsen ud af gryden. Jeg tror den står i blød endnu. Michael var en 

rigtig ungkarl. En morgen, han havde lige lært Gitte at kende så de 

var nyforelsket og det kom til at gå ud over mig. Vi vågnede op i en 

fælles seng og Michael troede at han var hjemme hos Gitte ,så ville 

han  kysse og  jeg havde ikke lyst til at kysse med en rødhåret mand 

der lugter af øl - jeg er ikke meget for at indrømme at Michael er lidt 

stærkere end mig og det var lige før det gik galt. 

Det er sådan med Michael at Marineforeningen har den formand som 

ikke findes lige andre steder men, meget få ved hvor mange timer du 

bruger på Marineforeningen. Når man ringer til dig siger du altid JA. 

Du har hjulpet mange med at flytte. Du står for næsten alle lørdags-

åbent arrangementer. Med hensyn til kammeratskab kan jeg ikke fin-

de en bedre kammerat end dig. Du er ikke perfekt men det er der in-

gen af os der er. Der er mange mennesker der har haft glæde af dig. 

Tillykke med fødselsdagen. 
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Frank Urban blev kaldt på broen - Han 

blev kaldt op fordi han har været med-

lem af bestyrelsen i 25 år og han fik et 

nyt slips.  

 

 
 
931 Henning Worm  kom også på broen. Henning blev optaget som 
medlem i Marineforeningen og fik en buket blomster. Henning fortalte 
at han er født og opvokset tæt på dette hus. Boet 34 år i Oslo. Jeg har 
været en del med storebæltsfærgerne i min barndom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
684 Tim Brostrøm og 703 Søren Andersen blev også kaldt på broen. 
De fik begge kammeratskabs tegnet. 
 



10  

 

Jørgen afholder hjertestarterkursus den 19. marts kl. 13, 14 og 15 der 

er nogle der er arbejdsramt derfor har Gert og jeg lavet et kursus den 

3. april 17.30, så kan de også få et kursus. Der vil være en kop kaffe 

og en ostemad. Det vil koste 20 kroner og skulle der blive et over-

skud, så ryger de i bombebøssen. 

 Morten Aadorf fik ordet: Jeg har en god og en dårlig nyhed fra de-

stilleriet der laver vores Rom, den dårlige er der har været indbrud 

hos dem, den gode er det eneste de har mistet er nogle frosne bær de 

skulle bruge til at lave gin og snaps, det var ikke helt skarpe tyve. Det 

er blevet besluttet at foreningen indkøber et fad til egen Rom produk-

tion i fremtiden, og første aftapning vil, hvis der er interesse for 

det ,blive lavet til en jubilæums Rom, den vil kunne være klar til de-

cember, hvor mange har interesse i mindst en flaske? Der  var 35-45 

personer der rakte hånden i vejret. 

Den interesse I har 

vist gør at vi arbejder 

videre med det, det 

gøres opmærksom på 

det er en rom der la-

ves en gang og alle 

flasker vil være num-

mererede så de er 

unikke, og der vil kun 

blive lavet det antal 

rom der bliver bestilt. 

Vi har mulighed for at komme ud hos destilleriet og se hvordan rom-

men bliver lavet og endda lave din egen Rom,  man så kan have med 

hjem, vi tænker at lave en udflugt for 10-12 personer og hvis der er 

mere interesse vil der blive lavet en ekstra tur. Turen vil blive koordi-

neret med vores bussemand Søren, da han har sat krav om han skal 

kunne deltage. 
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Der var  15-20 personer som kunne være interesseret i dette. 

Vi arbejder videre med det, men det kan nok først blive tidligst til Juni 

men det er nok reelt set først til efteråret. 

Kim fortalte at vi har et foredrag her senere på måneden med Anders 

Aagård. Han er folketingsbetjent og  var 15 år i søværnet. Han vil for-

tælle om sin tid i søværnet  og arbejdet bag murene. Kun tilmelding til 

mig nu eller kun pr. mail. Sæt x til november mødet det bliver kanon-

spændende vi har kapret en foredragsholder Kaare Vagner koncerndi-

rektør i AAB - Kaare var boksedommer for Danmark til VM og OL og 

medlem af eventyrernes klub.  

Søren Andersen udtalte at Ole Præst har arrangeret en bustur til Samsø 

den 26 maj. Der var kun 14 tilmeldte så hvis man skulle med så tilmeld 

jer. Fordi ellers må vi annullere endnu engang. Hvis den bliver aflyst er 

det sidste gang der vil blive forsøgt lavet busture. 

Henning Aadorf overrakte  Ivan og Michael en flaske på grund af fød-

selsdagene.  

Vi holdt en fastelavnsskydning den 20. vi kom op på 20 personer og 

herrerne vandt - Connie blev kattedronning og Jan Johnsen blev katte-

konge.  

Der var admiralforsamling den 27. Carsten og Steen Bagge gik ud af 

bestyrelsen og Ivan og Bent Hadler blev valgt. Der skete en intern ro-

kering så Niels Busk  blev næstformand og Jørgen Sekretær, 

Dem der har pokaler bedes aflevere dem inden næste møde Gerne pud-

set. 

Sommerskydning var ikke en succes sidste år så vi prøver at arrangere 

på skydebanen i Glostrup 50 meter fra den 4. maj til 29. juni. Juli der 

kommer normalt ikke nogen så vi kan skyde 8 gange. Vi starter kl. 

18.30 vi håber der dukker nogle op. 



12  

 

 

På næste lørdag kører vi til landsskyttestævne i Grenå , vi skal nå en 

færge. Søren kører. Afgang fra gården kl. 07.00. ankomst til Grenå kl. 

12.  Husk at få jeres våben med hjem.  

Der er stadig salg af fregatbilletter og skydekort. 

Den 28. marts åben hus på gården da Michael fylder 60 år. Fra kl. 12 til 

17. Giv lige et praj hvis i dukker op. 

Dronning Ingrid kunne være blevet 110 år den 28. marts og det fejres 

med en kransenedlæggelse i Roskilde Domkirke kl. 11 hvis nogen er 

interesseret.  

Vores landsformand er aftenens foredragsholder. 

 

 

 

 

 

Obs: Mange af de arrangementer som nævnes i referatet fra marts 

mødet er aflyst. Venligst check bladet her og hjemmesiden. 

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 ! 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 11. april   
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

   
 

2020 Forår 
 

April: 
 
Torsdag 02 18.30 - 24.00 Medlemsmøde AFLYST 
Torsdag 16    Bestyrelsesmøde  AFLYST 
Lørdag 18 13.00 -   Lørdagsåbent/Påskefrokost AFLYST 
 

Maj: 
 
Torsdag 07 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Torsdag 14    Bestyrelsesmøde  
Lørdag 16 13.00 -   Lørdagsåbent 
 

Juni: 
 
Lørdag  06    Arbejdsholdets sommerfest 
Søndag 14 09.00 -  Store Cykeldag 
Tirsdag 23    Sankt Hans Aften 
 

Juli: 
 
Lørdag  17    Hovedrengøring Marinegården 
Søndag  18    Hovedrengøring Marinegården  
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BMV 

Brøndby Maritime Venner 

Kommende arrangementer: 

 

 

Al aktivitet er aflyst indtil videre 
 

 

OBS! OBS!         OBS!  OBS!                                                               
 
 

Så er skydekort årgang 2020 på banen!  
Er til salg fra torsdag den 9. januar, ved medlemsmødet  

Alle skyttelavets bestyrelsesmedlemmer  
har enkelte skydekort til salg for kr.: 5,- pr. stk.  

Henning Aadorf er leveringsdygtig i større partier af skyde-
kort.  

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

Skyttelavets Bestyrelse  
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 -----------------------    

     
 

 
Brøndby Maritime Venners 13 års Generalforsamling 

Tirsdag 10 marts 2020 
 

Punkt a. Valg ad dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carsten Sørensen, som blev enstem-
migt valgt. 
Carsten Sørensen takkede for valget og konstaterede at ge-
neralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt 
og alle tilstedeværende havde stemmeret. 
 
Punkt b. Bestyrelsens årsberetning V/Formanden 
 
Formandens beretning 2019 
 
Punkt c. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab 
v/ kassereren 
Regnskab uddelt. 
Regnskab gennemgået og godkendt. 
 
Punkt d. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt e. Indkomne forslag 
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Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i BMV. 
 
§ 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. 
Stemmeberettigede er kun medlemmer der har betalt kontingent 
i indeværende år. 
 
§ 5 ændres til: 
 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. 
 
Forslag, som skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettigede er kun med-
lemmer der har betalt kontingent i indeværende år. 
 
§ 15 Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil særlig ind-
kaldt generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmød-
te medlemmer stemmer for opløsningen. 
 
§ 15 ændres til: 
 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil særlig indkaldt 
generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer for opløsningen. 
Eventuelle materialer eller økonomiske midler tilfalder Brøndby 
Marineforening. 
 
Punkt f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revi-
sor samt revisorsuppleanter 
 
På valg er følgende: 
 
1. Formand Connie Jørgensen ikke på valg 

2. Kasserer Hanne Olsen Genvalgt 

3. Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen  ikke på valg 

4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen ikke på valg 

5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen Genvalgt 

6. Bestyrelsessuppleant. Helen Hansen Genvalgt 
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7.  Bestyrelsessuppleant. Susanne Pedersen ønsker ikke gen

 valg 

8. Bestyrelsessuppleant Lis Carlsen Valgt 

9. Revisor Carsten Sørensen Genvalgt 

10. Revisorsuppleant Jørgen Skovsende  Genvalgt 

 

 
Punkt g. Eventuelt 
 
 
Carsten Sørensen afsluttede Generalforsamlingen og 
gav formanden ordet, som takkede Susanne for hendes 
tid og hjælp i bestyrelsen. Carsten takkede for fremmø-
det og god ro og orden. 
Generalforsamling sluttede kl. 19:25 
 
 
 
 
 -------------------------------------- -------------------------------
---------- 
 Carsten Sørensen  Henriette Sørensen 
 Dirigent   Sekretær 
 
 
 
 

Formandens beretning er vedhæftet mai-
len med STS for april. 
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Foredrag i Brøndby Marineforening. 
 

Torsdag  den 26. marts 2020 kl. 1800  
Brøndby Marineforening Sognevej 35, Brøndby. 

 

”Koldkrig og Demokrati” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Historier fra hverdagen i Flåden og 
bag Christi- ansborgs tykke mure. 
 
Fortæller er folketingsbetjent  Andreas 

Aagaard  med 15 år i søværnet 
og  med tjenesten på  ”Borgen”!. 

Vor af- delingskasserer, Steen, udtrykker, at  
her er spændende oplevelser serveret med  humor. 
 
Der serveres en let anretning bestående af 2 stk. smørre-
brød  og en ostemad. Deltagerpris 110,- kr. Tag familie og 
venner med! 
OBS Tilmelding via e-mail, senest d. 17. marts til 
Kim,  på:   wowern@mail.dk  
(pga. forretningsrejse gives der ingen respons på mail før 

mailto:wowern@mail.dk
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Hjertestarterkursus 
 
Som annonceret ved Admiralforsamlingen den 13. februar  
afholder Marineforeningen et Hjertestar- ter kursus 
så alle som er interesseret kan blive undervist 
i hvordan man udfører Hjerte-Lunge Redning, 
samt hvordan man bruger en hjer- testarter, vi har 
jo sådan et apparat i Marinefor- eningen, så hvis 
man skulle få brug for det, er det jo rart at vide 
hvordan man skal gøre. 
 
Jeg underviser, som in- struktør i Hjerteforenin-
gen og Johann Ja- cobsen har været så venlig 
at lade os låne Marinehjemmeværnets øve 
dukke sammen med den jeg bruger, så flere 
kan prøve samtidig. 
 
Hvis du er interesseret i at deltage, ud over de 
som allere- de har tilmeldt sig, så send en mail til mig 
jorgenkjeld- sen@webspeed.dk eller til Gert Larsen på mail 
gert- allan@larsen.dk så starter vi med det første kur-
sus den 19. marts kl. 13:00 
  
Med kammeratlig hilsen 
 
  

 
Jørgen Kjeldsen 
Frivillig instruktør i genoplivning 
  

mailto:jorgenkjeldsen@webspeed.dk
mailto:jorgenkjeldsen@webspeed.dk
mailto:gert-allan@larsen.dk
mailto:gert-allan@larsen.dk
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Distrikt 1 

Aktivitetsoversigt 1-2020 

 

Der er rigtig mange aflysninger: 
 
Se flere informationer på  
 
 http://marineforeningen.dk/home/kalender  
 
  
 
    
  

 
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 fadølsan-

læg. 
  

Henvendelse til bartender Erik Tofte. 
 Til medlemsmøderne eller  

Primært på e-mail: erik.barmand@gmail.com 
 eller telefon: 5118 1261 

http://marineforeningen.dk/home/kalender
mailto:gert-allan@larsen.dk
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 Udlån af Marinegården. 
 
 

Nye udlån er suspenderet midlertidigt pga. Coronakrisen.  



22  

 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steen Eiler Engstrøm 
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.: Johnny Wagner  2019 9387  
Kasserer: Steen Bagge 2980 4080 
Sekretær: Peter Svenson 2627 6314 
Best.medl.: Søren Andersen  2277 1170 
Best.medl.: Gert Schou Jørgensen  2810 3212  
Best.medl.: Jens Erik Nielsen  5174 8246 
Best.medl.: Ledig 
Best.medl.: Frank Urban  4068 6937 
Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  
Næstform:  Niels Erik Busk 2080 2702  
Kasserer: Johann Jacobsen  6038 1107 
Sekretær.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678 
Best.medl: Bent Hadler 4111 1026 
Best medl: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608  
Best.medl.: Ivan Christensen 4552 6161 
Best.medl: Morten Aadorf 3136 3011 
Flagbærer: Tim Lyhne 6127 1877  

BRØNDBY MARINESTUE 
Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby   
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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Lørdagsåbent  den  21. april  
2020 kl. 13.00 

 

 
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 

 

Ingen aktiviteter på skydebanen i april måned 
 
 
Lø. 26. september12:30-16:00 Fregatskydning (Blazer) 
Lø. 26. september17:30-00:30 Fregatfest (Festtøj/blazer) 
 

 Der bliver ingen Sommerskydning i år 
Grundet Den aktuelle situation forlænges skydningen i maj og juni måned, 
således at alle kan nå deres serier, pokaler og mesterskabsskydning 
  
Hver mandag i sommerhalvåret første gang den 4. maj  
Undtagen den 1. juni 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 29. juni. 
Hver gang fra kl. 1830-2100.  

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

 
Læg venligst mærke til at Fregatskydning og fest er flyttet til 26. 
september 
  Skyttelavets Bestyrelse 
 
Kære medlem af Skyttelavet 
Bestyrelsen har indtil videre aflyst alle aktiviteter i Skyttelavet, det gælder også 
Landsskydningen som skulle have fundet sted i denne weekend. 
Fregatfest og skydning vil efter al sandsynlighed også blive aflyst, det vil ikke være 
muligt at afholde de sidste skydninger, hvor bl.a. mesterskabsskydning og 
pokalskydning indgår, vi vil prøve at etablere en erstatning for dette til efteråret, der 
bliver meldt ud lige så snart vi har en afklaring på den nuværende situation, hvordan 
det vil blive løst. 
Der er planer om at lave en Landsskydning til efter sommerferien, vi vil dog vente på 
en udmelding fra Grenå og Skytteudvalget. 
Bortset fra dette så pas godt på jer selv og jeres familie, skulle der være nogen af jer 
som ved at der er nogen af vore medlemmer som ikke har e-mail, må I gerne lade 
beskeden gå videre.  
Pbv 
Jørgen Kjeldsen 
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Skyttelavets 66 års Admiralsforsamling. 

Torsdag 27. februar 2020. 
 
Admiralforsamlingen startede med flaghejsning og bådsmandspibe 
samt kongesang hvorefter formanden bød alle velkommen. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent.   
 
Bestyrelsen foreslog Erik Tofte, som blev enstemmigt valgt. 
Erik takkede for valget og konstaterede at admiralforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle på nær 2 havde 
stemmeret 
Punkt 2. Bestyrelsens årsberetning V/ formanden. 
 
Formanden aflagde fyldig beretning for det forgangene år og vi min-
des de af vor kammerater som var gået bort sidste år, det var: 
Thyge Nielsen indmeldt i 1997 
Jan Smidt Hansen indmeldt 2008 
Martin Jørgensen indmeldt 2002 
Istvan Verebes indmeldt 2014 
Leif Jørgensen indmeldt 1994 
Der blev udtalt et æret være deres minde. 
 
Punkt 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 
 
Regnskab sendt på mail, og lagt frem til admiralforsamling. 
Erik uddybede opstillingen, som bliver ændret til næste år. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægterne 
§ 8 Se forslag til ændring i de omdelte vedtægter med rødt 
Formålet med ændringen er, at der er mulighed for at Skyttelavet 
får et hævekort til brug for indkøb m.v., således at der ikke er 
så mange overførsler fra Skyttelavskonto til bestyrelsesmed-
lemmer i forbindelse med deres udlæg. 
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Kassereren fører de, efter lavsbestyrelsens skøn, fornødne bøger, 
der opgøres og fremlægges lavests bestyrelsesmøde og den samle-
de kassebeholdning opgøres i mødereferatet. 
Kassereren opstiller regnskab således at dette foreligger i en klar og 
tydelig form, samt er bilagt de nødvendige, af formanden/
næstformanden, attesterede bilag. 
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i 
forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan 
råde over Dankort og Netbank til foreningens bank/girokonti hver for 
sig. 
Denne tekst er et krav fra banken så der var ikke så meget at stem-
me om men det skulle jo frem på Admiralforsamlingen og godken-
des af medlemmerne. 
 
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent 2017. 
 
Kontingent foreslået uændret af bestyrelsen. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse 
 
a. Formand Henning Aadorf på valg   Modtager genvalg 
b. Kasserer Johann Jacobsen    ikke på valg 
c. Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen         Modtager ikke gen-
valg 
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen    Modtager genvalg 
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk    Modtager genvalg 
f. Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen  ikke på valg 
g. Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf ikke på valg 
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf    Modtager genvalg 
i. Bestyrelsesmedlem Steen Bagge    Modtager ikke gen-
valg 
j. Revisor Steen Høppner      Modtager genvalg 
k. Revisor Erik Tofte       Modtager genvalg 
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen    Modtager genvalg 
m. Revisorsuppleant, Frank Urban    Modtager genvalg 
n. Flagbærer, Tim Brostrøm    Valgt 
o. Flagbærersuppleant, Morten Aadorf  Valgt 
 
Bent Ernst Hadler valgt ind i stedet for Carsten Sørensen 
Ivan Christensen Valgt i stedet for Steen Bagge 
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Efter konstituering ser den nye bestyrelse således ud 
 
Formand    Henning Aadorf   
Næstformand   Niels Erik Busk    
Kasserer    Johann Jacobsen  
Sekretær    Jørgen Kjeldsen    
Bestyrelsesmedlem  Bent Ernst Hadler    
Bestyrelsesmedlem  Ole Bro Christensen Våbenmester 
Bestyrelsesmedlem  Thomas Haulund Aadorf  
Bestyrelsesmedlem  Morten Aadorf    
Bestyrelsesmedlem  Ivan Christensen 
 
Punkt 7. Eventuelt. 
 
Kim; Vil gerne runde en ting af selvom jeg ikke er i MF bestyrelsen,  
Nu er MF og SL to sider af samme sag og da MF, og denne midtvejskrise som 
er opstået er vi kede af i MF bestyrelse. Så MF bestyrelse har henvendt sig di-
plomatisk, med info om at SL ikke skal betale husleje i 2020. Så kan vi lave et 
udvalg som sætter sig sammen snarest og udarbejder en god aftale for fremti-
den. 
Georg. Har forestået skydning med kanon til fregatfest og lignende, det er ikke 
mere tilladt. 
Derfor ønsker Georg ikke at varetage kanon skydning, da Georg kan miste sit 
jagttegn. 
Tak for de mange år jeg har fået lov at skyde kanon. 
Henning, Tak til Georg for kanonafskydning gennem årene, der er søgt om tilla-
delse ved politiet til fremtidige afskydninger. 
Efter flag nedtagning og kongesang, var der fri manøvre. 
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Éndags Bustur til Samsø 
For Marineforeningens medlemmer med familie 

Tirsdag 26 Maj 2020 

Der er afgang fra Marineforeningen kl. 7:05 
 præcis, da vi skal nå færgen til Samsø i Kalund- borg. 
Ombord på færgen venter der morgencomplet med en lille 

én til. 
Måske får vi lov at komme op på kommandobro-

en ? 
Efter ankomst til Ballen Færgehavn, kører vi 

rundt på øen med 
et par ophold under- vejs, hvor jeg fortæller lidt 

om min fødeø. 
Ved ankomst til Nordby spi- ser vi frokost, senere er der 

rundvisning i 
Nordby, som er lan- dets bedst bevarede landsby, hvor jeg 

er 
opvokset.  Her er der lidt tid på egen hånd, hvis nogen har 

lyst, kan 
vi besøge det lokale bryggeri. 

Vi samles ved bussen og kører op til Ballebjerg, Sams-
øs 

højeste punkt, 64 m, hvor vi kan se både til Jylland og 
Sjælland. 

Her efter er der afgang tilbage til færgen mod Kalundborg kl. 17.35 
Ankomst Marineforeningen ca. kl. 20.50 

 
Pris inkl. bus/færge, morgencomplet og frokost 430.00- kr. pp.  
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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 - 


