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Fredag den 11. juni kunne vi endelig af-
holde generalforsamling, men desværre 
uden den traditionelle torskespisning. 
Vi startede kl. 19.00 hvor 43 medlemmer 
var mødt op. Ganske flot i betragtning af 
tiderne. 
Generalforsamlingen startede med at 
formand Erich Franzen bød velkommen:

Godaften, - og velkommen til generalfor-
samlingen 2021.

Det er i år en noget anderledes generalfor-
samling. Dels ligger den senere på året og 
dels har vi måttet undvære den traditions- 
rige torskespisning. 

”Jeg er glad for at se, at der er så mange 
fremmødte her i aften…..Tak for det. 

Jeg vil også gerne byde velkommen til Di-
striktsformand for Distrikt 10, Lars Gjæt-
termann. Distrikt 10 er det distrikt under 
Danmarks Marineforening, som Ebeltoft 
Marineforening hører under. Tak fordi du 
vil lægge vejen forbi Ebeltoft og overvære 
vores generalforsamling. 

Traditionen tro afholder vi altid general-
forsamlingen om torsdagen før d. 28 feb., 
som er Ebeltofts Marineforening stiftelses-
dato. Men sådan skulle det ikke være i 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”.

Vi gik herefter over til flaghejsning, 

Længe ventet generalforsamling afholdt



3

Flügger farver
Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

EBELTOFT – SYDDJURS
Steffen Gandrup & Morten Skovholm

Tlf. 86 34 15 33
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Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 7333

Café & Restaurant
Nytorv 7 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 5389 8080 · www.kjoebstaden.dk

BRILLER
De kan købe briller hos
enhver optiker. Men hos
Den Blå Brille i Jernbanegade
får De ekstra sikkerhed
og tryghed med i købet.
Vi har bl.a. svagsyns klinik
og samarbejdsaftale med
Synscentralen i Århus Amt.
Vi sælger Dem ikke bare
synshjælp, men sikrer, at De
får netop den løsning der passer
til Deres behov.

TRYGHED HOSDEN BLÅ BRILLE EROGSÅ
• Gratis synsprøve
• Hjemlån af brillestel
• Farve- og stilrådgivning
• Autoriseret optiker og linseoptiker
• Tilvænningsgaranti på alle flerestyrkeglas
•
 

Mulighed for afdragsordning: 
0 udbetaling · 0 rente · 0 gebyr

•   2 års garanti på Deres brille

HUSK DANMARKGIVER OP TIL 1500,- I TILSKUD

Kig ind! Vi glæder os til at se Dem.

Med venlig hilsen
Den Blå Brille

Jernbanegade 10 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 86 34 56 70 · www.denblaabrille.dk

OK-KLUBBEN
Som medlem af OK-Klubben sparer 
De altid 15% på briller og solbriller 

samt 10% på kontaktlinser. 

SPAR15%
Line

 
 

Ta’ med OK-Klubben i Ebeltoft 
på en dejlig 1-dages tur til Tirpitz Museum & Blåvand 

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 7.00 
 

Kl. 7.00 er der afgang med bus fra Fregattens P-plads i Ebeltoft. 
Turen bliver med rigtig mange oplevelser. Der køres via Kolding til Tirpitz 
ved Blåvand. Undervejs er der buskaffe og rundstykke. Efter ankomsten til 
Tirpitz får vi en introduktion til museet. 
 
Derefter bliver der tid til at udforske denne fantastiske underjordiske byg-
ning designet af Bjarke Ingels Group. Vi træder ind i historiebøgerne, når vi 
går rundt mellem bunkerne fra 2. verdenskrig. Vores egen forhistorie kom-
mer vi også helt tæt på, når vi går fra fortid til nutid i et fantastisk show, der 
ruller over himlen. Man kan næsten ikke undgå at blive helt forgabt, når 
man står ansigt til ansigt med smukke ravsmykker helt tilbage fra vikingeti-
den. Besøget på Tirpitz, vil uden tvivl være noget man husker længe. Glæd 
dig til at se et helt anderledes museum. 
 
Derefter kører vi et par kilometer ind til Blåvand Kro, hvor de venter os med 
frokost – pandestegte rødspættefileter, æblekage og en kop kaffe. Der bli-
ver også tid på egen hånd i Blåvand. Hjemturen køres via Herning med 
forventet hjemkomst kl. 18.30. 

 
Pris pr. person kr. 695,- 

 
Prisen inkluderer: Bustur, buskaffe og rundstykke, intro og entré til Tirpitz 

og frokost på Blåvand Kro 
 

Bindende tilmelding senest d. 24. april 2019 
Frode Munch – Telefon 2154 4626 – mail: frode.munch@mail.dk 

 
Side 4 

NYTÅRSKONCERT I MUSIKHUSET 
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.30 

 
Bussen kører præcis kl. 18.00 fra Fregatten. 

Kom derfor venligst i god tid. 
 

Alle billetter er udsolgt. Der er mulighed for at 
købe billet på nettet og komme med bussen. 

 
 
 

¼ sides annonce 
Annis Blomster - ingen ændringer 

 
 
 
 
 
 
 
 

½ sides annonce 
Søren Maarslet - ingen ændringer 
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1. vers af ”Kong Christian” hvorefter 
formanden udbragte et 9 foldigt leve for 
Hendes Majestæt Dronningen. 
Herefter blev flaget sat på halv og afdøde 
medlemmer blev mindet. I det forgange 
år er Leo Rasmussen, John Olesen, Ove 
Elkjær Mikkelsen, Albert Svend Lüde-
mann Klit, Paul Erik Christensen og 
Henry Steen Dideriksen gået fra borde.

Efter et øjebliks stilhed blev flaget sat på 
hel. 
Der var nu uddeling af medlemsemblem 
til nye medlemmer, der ikke tidligere 
havde modtaget dette og efterfølgende 

uddeling af 40 års tegn til Benny Er-
land Magnussen, Bent Nielsen, Bernt 
Kure og Finn Olsen, mens der var 25 års 
tegn til Anders Vinther Hansen, Bent 
Hentz Jensen, Carl Erik Schmidt, Claus 
Thuesen Jensen, Erik Robert Petersen, 
Erik Sebbelin, Jens Peter Marcher, Leif 
Kurt Jensen, Niels Emmertsen, Paul 
Skriver Møller, Per Lorens Brønner, Per 
Mellandt Bygholm, Poul Lauersen Elle-
krog, Preben Hove Sørensen, Roberto 
Attilio Dunai, Vagn Nyholm Hansen, 
Villy Rygård Rasmussen og Erich Heiner 
Franzen.

25-års jubilarer - Tillykke

40-årsjubilarer - Tillykke

Nye medlemmer - Velkommen !

Bestyrelsesbordet

4
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ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211 

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29

Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22

E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 24783797

Distriktsformand, landsbestyrelses- og 
FU-medlem Lars Gjættermann bad nu 
om ordet og i en fin tale meldte han at 
bestyrelsen i Ebeltoft Marineforening 
havde indstillet formand Erich Franzen 
til Marineforeningens hæderstegn i sølv. 
Dette havde landsbestyrelsen godkendt, 
og Lars kunne derfor overrække en rørt 
Erich hæderstegnet. 
Vi gik nu over til generalforsamlingen.

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 maj.
Derefter fik Erich Franzen ordet for 
aflæggelse af bestyrelsens beretninger.

2. Aflæggelse af beretninger:
Formand Erich Franzen fremlagde 
bestyrelsens beretning.

Beretningen kommer her i reduceret 
form. 
”2020 har været et specielt år. I ved sik-
kert alle hvorfor. Der var ingen, der troede 

dette, da vi sad her ved sidste generalfor-
samling den 27. februar sidste år. Året 
startede ellers godt, men kort efter gene-
ralforsamlingen kom den første nedluk-
ning som følge af corona. Dette førte til, at 
flere store arrangementer måtte aflyses, og 
Marinestuen måtte holde lukket. Særligt 
var vi kede af, at det stort planlagte ar-
rangement i forbindelse med 75-året for 
Danmarks Befrielse den 4.-5. maj måtte 
aflyses. Heller ikke vores fregatskydning 
blev til noget. 
Traditionen tro er der dog nogle ting, vi vil 
starte med at fremhæve:
- Den 19. september kunne repræsen-
tanter for foreningen overdrage 5000,- 
kr. fra Ebeltoft Marineforenings Fond til 
Fregatten Jylland i anledning af 160-året 
for stabelafløbningen og for 60-året for 
Fregattens ankomst til Ebeltoft. Ligeledes 
benyttede vi lejligheden til at takke Fre-
gatten for det gode samarbejde gennem 
årene. 
- Den anden ting, jeg vil nævne, er kam-
meratskabet i foreningen. Nedlukninger 
og begrænsninger har gjort, at mange 
af os ikke har set hinanden i lang tid, og 
man har kunnet mærke og høre, at mange 
har savnet at komme i Marinestuen og 
det hyggelige samvær, der er her. Nedluk-

Distriktsformanden deko-
rerer Erich Franzen med 
hæderstegnet

Sekretæren kigger med et 
skælmsk smil på den synligt 
overraskede formand

En smilende distriktsfor-
mand og en tydelig rørt 
afdelingsformand

4



RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM

EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

TELEFON 86 34 26 00 
E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK

WWW.RUGAARD-EL.DK

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk

Lad din lokale el og energi 
installatør rådgive dig.

Vi ved hvad vi snakker om!

En del af TS-gruppen
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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Stockflethsvej 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
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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
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ADELGADE 62 . 8400 EBELTOFT . TLF. 23 10 00 90

Frk. Kejser
Café & Restaurant

”Husets 

Hyggebræt” 

m. årstidens tapas

149,-

HVER FREDAG! Stegt flæsk ad libitum 

129,-H
usk tilmelding

ningerne har også tæret på foreningen, 
måske ikke så meget økonomisk, men vi 
kan mærke, at det har taget tid at komme 
op i omdrejninger igen, efter at alt har 
ligget stille så længe. Vi er nu startet de 
forskellige aktiviteter igen, og vi håber, at 
mange af jer vil lægge vejen forbi og støtte 
op om foreningen. 
- Vi fik i 2020 også startet en længe ventet 
renovering af kabyssen, der nu er afs-
luttet. Det tog lang tid, men resultatet er 
blevet godt. Det har selvfølgelig kostet no-
get, hvilket også vil kunne ses at budgettet 
for i år, men mere om det, når vi kommer 
til regnskabet. Jeg vil i forbindelse med 
renoveringen særligt sige tak til Torkil 
Thorsen og Ole Laursen for det fantastiske 
arbejde, de har lavet med at gøre kabyssen 
færdig. Tak for det. 
Selvom året 2020 bød på et meget redu-
ceret program, har der dog stadig været 
aktiviteter i Ebeltoft Marineforening. Vi 
vil dog ikke komme inde på, hvad der har 
været i 2021, da det kommer under beret-
ningen næste år. Og vi skal jo have noget 
fyldstof til den, da vi jo allerede har pas-
seret 5 måneder af året. 

Traditionen tro startede vi året med 
en kammeratskabsaften, hvor forenin-
gen selvfølgelig var vært ved en omgang 
punch. 

I februar afholdtes d. 27. feb. Generalfor-
samlingen, som forløb meget stille.
7. marts havde vi besøg af den tidligere 
besætning fra Minedepot Dråby, som 
holdt sin årlige frokost her i Marinestuen. 
Noget, vi håber, de vil forsætte med, nu 
restriktionerne løftes. Samme dag deltog 
vi med flaget og repræsentanter for fore-
ningen ved afsløringen af en mindesten 
for den sidste våben-nedkastning på Mols 
under Besættelsen.
Og så kom den første nedlukning, hvilket 
betød, at vi måtte udskyde vores tradi-
tionsrige fregatskydning, der endte med 
slet ikke at blive til noget i 2020. De, der 
har indbetalt til den, vil blive overført til 
dette års fregatskydning, som vi nu kan 
begynde at planlægge, nu restriktionerne 
hæves. 
Den 4.-5. maj skulle vi sammen med 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn have afholdt en stor festlighed i 
anledning af 75-året for Danmarks Be-
frielse, men det blev som sagt aflyst. Men 
helt forbigået blev det dog ikke. Ebeltoft 
Kirke tilbød at ringe med klokkerne fra 
pastoratets tre kirker den 4. maj kl. 20.36, 
- det tidspunkt hvor Frihedsbudskabet 
lød, - og efterfølgende spillede klokkespil-
let på Ebeltoft Kirke ”I Danmark er jeg 
født” og ”Altid frejdig, når du går”.
Den 5. maj kl. 10 mødtes vi 10 personer, 
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det antal vi måtte forsamles, for at lægge
en buket røde og hvide blomster ved 
mindestenen på havnen. Dagene blev 
således markeret på stille men fornem vis. 
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til 
Vaabenbrødrene for vores gode samar-
bejde, som jeg håber, forsætter langt ud i 
fremtiden. 
Ligeledes måtte 100-året for Genforening-
en og Valdemarsdag d. 15. juni udskydes. 
Men dette kan vi nu med glæde sige, bliv-
er til noget i år, nemlig på tirsdag. 
Arrangementet gennemføres af Dan-
markssamfundets Lokalkomité i samar-
bejde med Vaabenbrødreforeningen for 
Ebeltoft og Omegn, Ebeltoft Handels-
standsforening og Ebeltoft Marineforening 
med støtte fra Syddjurs Kommune. 
Tak til vores gode samarbejdspartnere 
og til formand for Danmarkssamfundets 
Lokalkomite I Syddjurs, Mogens Fokdal, 
der træder tilbage efter dette års festlig-
holdelse. Det er desværre ikke lykkedes 
at finde en ny formand til lokalkomiteen, 
så skulle der side en blandt forsamlingen, 
der føler for at løfte opgaven, så meld jer 
endelig.  
Danmarks Marineforenings sendemands-
møde, der i 2020 skulle være afholdt i 
Svendborg, blev desværre aflyst. Sende-
mandsmødet i 2021 afholdes i Skagen den 
10.-12. august.  
I august havde vi igen et arrangement 
sammen med Vaabenbrødrene, idet vi 
var på et meget spændende besøg på Ny 
Malt, den gamle maltfabrik. Efterfølgende 
var der grill-selv i gården her ved Marine-
stuen. 
Også årets fisketur kunne vi gennemføre, 
mens vi måtte aflyse den årlige koncert 
med Prinsens Musikkorps på Torvet den 
21. august. 
Vi har også i årets løb deltaget i en række 

skydninger, men mere om dem under 
beretningen fra Skyttelauget, der som 
bekendt skal fremlægges selvstændigt.

Skyttelauget
Som bekendt skal der aflægges en særskilt 
beretning om Skyttelaugets aktiviteter, der 
efterfølgende skal indsendes til landsskyt-
teudvalget. Som altid vælger vi at aflægge 
denne som en integreret del af selve gene-
ralforsamlingsberetningen. 
Landsskyttestævnet i 2020 skulle være af-
holdt i Grenå, men blev med meget kort 
varsel aflyst.
Men i takt med at der blev åbnet sid-
ste sommer, fik vi gang i træningsskyd-
ningerne og begyndte at indføre skydepligt 
for de, der har våben registret i forening-
en. Dette måtte vi selvfølgelig sætte i bero 
grundet nedlukningerne, men det genind-
føres nu fra første august. Opfylder man 
ikke sin skydepligt inddrages ens våben-
tilladelse. Vi håber rigtig mange af jer vil 
komme og skyde, og skydningen er åben 
for alle, da alle medlemmer af Ebeltoft 
Marineforening er medlemmer af Skyt-
telauget. Foreningen har rifler der, kan 
lånes, og vi er gerne behjælpelige med at 
lære nye skytter at skyde. 
Men året har også budt på skydear-
rangementer, der kunne gennemføres. I 
september var vi værter ved Soldater-
foreningsskydningen mellem soldater-
foreningerne på Djursland og ved Fir-
kantskydningen og tog sejren i begge 
skydninger. 
At vinde er selvfølgelig altid dejligt, men 
lige så dejligt er kammeratskabet mellem 
foreningerne ved disse skydninger.   
En del af vores medlemmer er også 
medlemmer af Ebeltoft Borgerlige Fug-
leskydningsselskab. Selskabet kunne i 2020 

ikke afholdes sin tradionsrige fugleskyd-
ning, så disse medlemmer forespurgte, 
om der kunne laves et alternativt sky-
dearrangement for dem i Marinestuen. 
Dette kunne vi selvfølgelig, og det blev en 
hyggelig dag. 
Og så skal vi da være vært ved dette års 
Landsskydning, der skal foregå den 2.-3. 
oktober her i Ebeltoft.
Til slut en status på foreningens medlem-
stal. 
Foreningen har pr. 11-06-2021: 281 
medlemmer. Vi har siden 01.01.2020 
optaget 9 nye medlemmer.
En ekstra stor tak vil jeg gerne sige til alle 
de medlemmer, der gang på gang møder 
op og hjælper med afviklingen af de ar-
rangementer og opgaver, der er blevet 
gennemført igennem hele året. Det være 
sig lige fra deltagelse i Slupkoret, opsæt-
ning af flagalle, Skydearrangementer, 
afvikling af Lørdagsfrokoster, Mindehøj-
tideligheder, kammeratskabsaftener, ro-
aftener, Tirsdagstræf, pudsedage osv osv. 
Uden disse medlemmer, der brænder for 
foreningen, havde den forening, vi ken-
der i dag, og det gode kammeratskab ikke 
kunnet bestå. 
Også til slut tak til Jørgen Brøgger for hans 
arbejde med PR for foreningen og for den 
store bistand han yder omkring kontakt 
til kommunen, Fregatinstitutionen og de 
lokale soldaterforeninger. Ligeledes Tak 
til Niels Poulsen for det store arbejde, du 
udfører som grafiker på Kabysrygtet og 
for det arbejde du laver, når vi har bug for 
tryksager såsom plakater m.m. Tusinde 
tak til alle jer.
Beretningen her er den samlede besty-
relses, men personligt vil jeg gerne rette 
en stor tak til mine bestyrelseskolleger, til 
suppleanterne og til revisorerne for godt 
samarbejde i det forløbne år, - et år, der 

som nævnt har været præget af stor ak-
tivitet.
Jeg takker jer alle for al den hjælp og støtte, 
jeg har modtaget fra jer i 2020”.

Der var 2 mindre kommentarer til beret-
ningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse og decharge.
Regnskabet havde været fremlagt i Ma-
rinestuen 8 dage inden generalforsam-
lingen og været publiceret på hjemmes-
iden.
Hans Hvitved gennemgik det fremlagte 
regnskab, hvor han fremhævede de 
væsentligste punkter samt væsentlige 
afvigelser i forhold til sidste års regn- 
skab. Regnskabet udviste et underskud 
på 10.476,- kr., hvilket blandt andet 
skyldtes Coronanedlukningen. Tabet 
herved var dog delvist kompenseret 
med 30.032,- kr. fra Staten uden hvilket, 
underskuddet ville være blevet meget 
større.
Der var enkelte bemærkninger til regn-
skabet,. Disse kan ses i det officielle re-
ferat i Marinestuen.

4. Bestyrelsens forslag:
Ingen.
 
5. Indkomne forslag: 
Et indkommet forslag om at reducere 
lørdagsfrokosterne fra buffet til en let 
anretning, for at lette arbejdet for vagt-
havende, vakte noget debat. De pgl. be-
mærkninger kan ses i det officielle re- 
ferat i Marinestuen. Debatten endte 
med, at det overlades til bestyrelsen og 
den enkelte vagthavende at bestemme, 
hvad der bliver serveret.
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6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget: 
Efter indstilling fra bestyrelsen godkend-
tes, at kontingentet forbliver uforandret 
450,- kr.
Kassereren fremlagde budget for 2021 
til orientering. Budgettet udviser et for-
ventet underskud på 160.000,- kr., hvilket 
hovedsageligt skyldes kabysrenovering-
en, der jo er udført i dette år, og dermed 
først kommer med på det endelige regn-
skab for 2021. - Efter forskellige mindre 
bemærkninger og spørgsmål, tog gene- 
ralforsamlingen budgettet til efterret-
ning.

8. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Valg af Kasserer: Efter indstilling fra 
bestyrelsen genvalgtes Hans Hvitved.
Valg til bestyrelsen: Efter indstilling fra 
bestyrelsen genvalgtes Peter Brøgger og 
nyvalgtes Martin Kamp i stedet for Pia 
Skarritsø, der ikke ønskede genvalg.
Anders Kristensen nyvalgtes for en et-
årig periode efter Knud Erik Overgaard, 
der er udtrådt midt i sin valgperiode.
Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes 
Steen Knudsen som 1. suppleant i stedet 
for Martin Kamp, der netop var valgt til 
bestyrelsen. Ligeledes efter indstilling fra 
bestyrelsen valgtes Mikkel Brøgger som 
ny 2. suppleant i stedet for Mark Bjerg, 
der ikke ønskede genvalg.

 9. Valg af revisor og revisor-suppleant-
er: 
Finn Adamsen genvalgt som revisor og 
Uwe Weissfeld som revisorsuppleant. 
Begge efter indstilling fra bestyrelsen.

10. Valg af sendemænd til sendemands
mødet:

Formanden bad om mandat til, at besty-
relsen udpeger sendemænd til sen-
demandsmødet, der afholdes i Skagen. 
Mandatet blev godkendt med applaus.
 
11. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere:
Nils Jørgen Tastum genvalgt som flag-
bærer og Per Snejbjerg som 1. reserve-
flagbærer. Steen Knudsen nyvalgt som 2. 
reserveflagbærer; alle efter indstilling fra 
bestyrelsen.
 
12. Eventuelt:
Under eventuelt var der følgende indlæg:
Hans skov, intern revisor. Roste besty-
relsen. Nævnte kabyssen og revisorernes 
holdning til det.
Erik Grønlund har foreslået bestyrelsen 
at der flages på nationale flagdage. Besty-
relsen ser gerne dette, men efterlyste en 
tovholder. Kjeld Thejl påtog sig hvervet 
med at være tovholder. 
Flemming Hjort havde et indlæg om 
tirsdagstræffet. Vi skal ikke forvente, at 
tirsdagstræffet kan renovere det hele. 
Der må benyttes professionelle hånd-
værkere nogle gange. 
Der var en mindre debat om rygerum, 
da bestyrelsen gerne ser dette lukket, 
men vil etablere et overdækket sted i 
gården, hvor der kan ryges.
Jørgen Nyhus. Gav udtryk for sin respekt 
for bestyrelsens arbejde og mente de ud-
viste rettidig omhu.  Vi skal værne om 
foreningen. Jørgen sluttede af med at øn-
ske god vind til Marineforeningen. 
Peter Brøgger blev tildelt “Årets 
Vådeskud”. Årsagen hertil var, at Peter i 
forbindelse med Marinestuens genåbn-
ing efter Corona-nedlukningen havde 
skrevet på foreningens Facebookprofil, 

at “Al fødsel i Marinestuen skal foregå 
med mundbind”! - Der skulle selvfølgelig 
have stået “al færdsel…..”.
Der var ikke yderligere indlæg og di-
rigenten takkede for god ro og orden og 
afsluttede dermed generalforsamling. 
Herefter var der nedhaling af flaget, og 
sidste vers af Kongesangen blev sunget. 

Det er i år 13. år i træk, at Vaaben-
brødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn, Ebeltoft Handelsstands-
forening og Ebeltoft Marinefor- 
ening står som arrangør af den tradi-
tionelle, årlige koncert med Prinsens 
Musikkorps på Torvet i Ebeltoft. Dog 
måtte vi sidste år aflyse grundet coro-
na restriktioner.  I år er der dog gode 
muligheder for at vi kan gennemføre, 
derfor håber vi også, at rigtig mange 
borgere og gæster så vil møde op og 
give sig selv den oplevelse, det er at 
lytte til Musikkorpsets velklingende, 
populære og medrivende toner. Tag 

gerne familie, venner og naboer m.v. 
med, - og opfordre gerne andre til at 
gøre det samme. Der vil som altid 
være opstillet stole på Torvet, - med 
nødvendig afstand i henhold til Co-
rona-anvisningerne.
Hvis man vil være helt sikker på en 
siddeplads, kan det være en god idé 
selv at tage en klapstol med. Erfa-
ringsmæssigt overværes koncerterne 
som nævnt af omkring 300 tilhørere, 
hvorfor mange må nyde koncerten 
stående, - medmindre man altså har 
været så forudséende, at man har ta-
get en klapstol med. 

Koncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 13. august kl. 11.00 til 12.00

Årets vådeskud
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Igen i år afholder vi sommerfest. En af-
ten, som plejer at være rigtig hyggelig, 
hvor vi mødes og starter grillen. En af-
ten, hvor vi, hvis vejret tillader det, hyg-
ger os i gården. Skulle vejret ikke helt 
tillade dette, trækker vi indenfor i Ma-
rinestuen, mens der findes et passende 
læsted til grillen. Vi er dog sikre på, at 
dette ikke bliver aktuelt. 

Også i år er der en lækker grill-menu
Menuen er endnu ikke helt på plads, 
men vil blive slået op på foreningens 
hjemmeside og på vores facebookside 
samt plakat i Marinestuen. 
Prisen er derfor endnu ikke på plads, 
men det bliver som tidligere år på et leje, 
hvor alle kan være med.

Som anført mødes vi allerede kl. 17.00, 

så vi kan hygge os sammen over en øl el-
ler et glas vin, medens grillen bliver klar.
O.B.S.: Uformel påklædning !

Drikkevarer. Disse sælges til Marine-
stuens sædvanlige lave priser.
Tilmelding er nødvendig. Denne bedes 
givet på den fremlagte tilmeldingsliste 
i Marinestuen SENEST lørdag den 14. 
august. Hvis ens vej ikke falder forbi 
Marinestuen, kan man også ringe på 
stuens nummer, 86 34 30 30 og håbe på, 
at der er nogen tilstede, der så vil skrive 
en på listen. Og det er naturligvis med 
ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter 
afdøde medlemmer naturligvis også 
er meget velkomne, - sådan som de 
altid er, når vi har arrangementer med 
ægtefælle/ledsager.

Sommerfest fredag d. 20. august kl. 17.00

Ingen lørdagsfrokost den 21. august
Som de tidligere år hvor vi har haft arrangementer med spisning kort før en lør-
dag udgår lørdagsfrokosten. Kom derfor i stedet for til den hyggelige sommerfest 
aftenen før. 

Så er det ved at være tid for årets vir-
kelig maritime begivenhed: Fisketuren, 
der også i år velvilligt gennemføres med 
veteranskibet ”Skødshoved” med næst-
formand Frank Heede ved roret og M/S 
”Hopla” med ejer, Kurt ”Bådebygger” 
Nielsen ved roret. 
Der er afgang fra Havnen kl. 08.00 præcis 
! – hvilket vil sige, at man skal være der 
kl. 07.50, hvis man ikke vil agterudsejles. 
Inden vi står havnen ud, er foreningen 
traditionen tro vært ved en lille mor-
genbitter, hvormed vi ønsker hinanden 
”Knæk og bræk” (hvilket som bekendt 
ikke har noget med søsyge at gøre, men 
er lystfiskernes måde at ønske hinanden 
held og lykke på) og dertil også kaffe og 
rundstykker.
Som sædvanlig skal vi dyste om Torske-
pokalen, der tilfalder den, der fanger den 
største torsk, og om Merko-pokalen til 
den, der fanger den største ikke-torsk, - i 
begge tilfælde over målet, forståes. Hvis 
der udelukkende fanges torsk, tilfalder 
Merko-pokalen den, der fanger flest fisk 
i alt, - og omvendt: Hvis der ikke fanges 
torsk, tilfalder Torskepokalen den, der 
fanger flest fisk i alt. 

Der er præmieuddeling, når vi lægger til 
kaj. – Som aftalt er vi gået tilbage til den 
gamle ordning med, at pokalvinderne 
udover at få deres navne indgraveret i 
pokalerne, der opbevares i Marinestuen, 
igen får hver et ”erindringsbæger” i ste-
det for den ”lille klukkende” præmie. Vi 
kender p.t. ikke de seneste ”torske-bulle-
tiner”, men hvis man vil være sikker på 
også at have andre muligheder, kan man 
jo passende medbringe nogle forfang og 
nogle sandorm eller sildestykker, - eller 
man kan fiske med blink i overfladen ef-
ter havørred, sej og makrel, - eller måske 
en hornfisk. Deltagerprisen er også i år 
så lav som kun 50,- kr.. – De, der gerne 
vil med på denne ”årets maritime be-
givenhed”, bedes skrive sig på deltager-
listen i Marinestuen senest lørdag den 
22. august. Prisen inkluderer også i år et 
rundstykke, samt kaffe og en dram ved 
afgang.
Der er plads til 12 om bord på ”Skøds-
hoved” og 8 på ”Hopla”, hvorfor deltag-
erantallet er max. 20. Der vil være tilmel-
ding efter ”først til mølle”-princippet, 
- på tilmeldingsliste i Marinestuen.

Den årlige fisketur
Onsdag den 1. september kl. 08.00



Regeringen og Folketinget lancerede 
som bekendt i 2009 den 5. september 
som ny, officiel flagdag for danske sol-
dater, orlogsgaster, politifolk, læger, 
sygeplejersker og andet personel i in-
ternational tjeneste. Som bekendt tog 
Vaabenbrødreforeningen og Marine-
foreningen opfordringen op, og har 
siden arrangeret en lille højtidelighed 
hvert år ved Det Gamle Rådhus.
Arrangementet i år er endnu i planlæg-
ningsfasen, men vi vil snarest orientere 
om dagens program. 

Der er på ingen måde tale om en sørge-
højtidelighed, men derimod en hyldest 
og tak til de udsendte, der langt fra hjem 
og familie løser – og gennem årene har 
løst – de opgaver, der er eller har været 
pålagt dem af Regering og Folketing til 
sikring af fred og sameksistens forskel-
lige steder på Kloden. Og dette drejer 
sig altså ikke kun om det personel, der 
p.t. befinder sig i forskellige af verdens 
brændpunkter, men alle danske, der 
siden 1948 har ydet en indsats i interna-
tional tjeneste. 

Officiel flagdag for personel i international tjeneste
onsdag den 5. september ved Det Gamle Rådhus

Vi har fra Anna Jørgensen modtaget 3 
fine våbenskjold efter Poul Jørgensen, 
der var mangeårigt medlem, heraf 8 
år som bestyrelsesmedlem. Stor tak til 
Anna for de fine våbenskjolde, som al-
lerede er blevet ophængt i Marinestuen.
En anonym giver har foræret os en fin 
platte med motiv af Fregatten Jylland 
med Kronborg som baggrund samt  tek-

sten ”Folkets gamle minder folket sam-
men binder”. En søgning på ”nettet” 
har vist, at platten er fra Den Kongelige 
Porcelænsfabrik, 1926, og kunstneren er 
Christian Benjamin Olsen. Også denne 
platte er allerede hængt op. – Også stor 
tak til den anonyme giver, der gerne må 
give sig tilkende, 

Gaver til foreningen

Tirsdagstræffet er i fuld sving igen efter 
coronalukningen, og er godt besøgt.
Tirsdag d. 14. september afholdes høst-
frokost, og ALLE medlemmer af Ebeltoft 

Marineforening må selvfølgelig gerne 
deltage, – der kommer nærmere på 
fremlagt liste i baren senere.
vh tovholderen

Nyt fra Tirsdagstræffet
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 Så er vi ved at komme ind i efteråret, 
og derfor skal vi have gang i sæsonen 
for kammeratskabsaftener. Denne gang 
bliver det dog ikke den sidste torsdag i 
måneden. Dette skyldes at vi ugen efter 
har Landsskyttestævne og opstilling til 
dette vil allerede der være i gang. Tradi-
tionen tro er den første aften med led-
sager. Denne aften starter vi med noget 
let at spise, - hvor vi serverer den lækre 
ret

Kogt høne i kaperssovs
til en pris af 

70,- kr. pr. person. 

Efter skafningen giver vi kl. 19.30 ordet 
til

Foredrag med Ea Vinkel 
om hendes arbejde i Mærsk 
som navigatør
Vort gode Medlem Ea, der nu er fær-
diguddannet navigatør, har lovet at 
komme og fortælle om sit arbejde og 
oplevelser til søs. Ea er p.t. udmønstret, 

og har forventet hjemkomst i midten af 
september.
Og så skal vi også huske at sige, at som 
altid, når vi har arrangementer ”med 
ægtefælle/ledsager”, er enker efter 
afdøde medlemmer naturligvis meget 
velkomne til at deltage.
Efter foredraget er der som sædvanlig 
mulighed for almindeligt kammeratligt 
samvær med en hyggesnak eller et kig 
i bibliotekets righoldige samling af ma-
ritim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres.  Uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr. – Nye 
medlemmer, der endnu ikke har fået 
overrakt emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst.

Tilmelding til spisningen er nødven-
dig! Denne bedes givet på den frem-
lagte tilmeldingsliste SENEST lørdag 
den 18. september. – O.B.S.: Efter sid-
ste tilmeldingsfrist, er tilmeldinger 
bindende. – Det vil sige, at hvis man har 
tilmeldt sig, men ikke deltager, vil man 
blive opkrævet kuvertprisen.

Første kammeratskabsaften i sæsonen
Torsdag den 23. september kl. 18.00
(Bemærk det er ikke den sidste torsdag i måneden)

Vort gode medlem Henry Steen Diderik-
sen er den 2. maj 2021 gået fra borde 
efter længere tid sygdom. Steen var et 
særdeles aktivt medlem og kom i mange 
sammenhænge i foreningen. Ofte sam-
men med sin hustru, Bente. 
Steen, som han blot kaldtes, aftjente sin 
værnepligt på Marinestation Anholt, 
hvor han bl.a. ledede hele øens elværk. 
En tid han mindedes med glæde og ger-
ne talte om. Han blev optaget i Ebeltoft 
Marineforening den 4. august 2011.
Steen blev født i København som den 3. 
af 4 brødre, men voksede op i Randers, 
hvor han senere kom i lære som maski-
narbejder på Scandia togfabrik. Efter 
aftjent værnepligt læste Steen til maskin-
mester og sejlede i Rederiet Lauritsen. 
Efter at Steen gik i land, bestred han flere 
jobs bl.a. på Dronningborg Maskinfabrik 
og som faglærer på Specialarbejdersko-
len, senere AMU faglærer og på Teknisk 
Skole. Steen gik på pension i 2008
Steen og Bente fik sammen to drenge, 

Jesper og Thomas. Sammen havde de 
også sommerhuset ved Ebeltoft hvor 
de praktisk talt boede de sidste 15 år af 
Steens liv. 
Steen var gennem hele sit liv et aktivt 
menneske, og der skulle ske noget. Her 
dyrkede de venner, byen og familien, 
som ofte kom på besøg. Det mærkede vi 
også i Marineforeningen, hvor han ikke 
blot har deltaget i arrangementer, men 
også hjulpet ved mange. Ikke blot Steen 
har hjulpet, men også Bente, har været 
aktiv som hjælper eller deltaget ved 
de arrangementer, hvor det har været 
med ledsager. Det være sig ved lørdags-
frokoster, sommerfester, julefrokoster 
m.m. Ligeledes har Steen deltaget aktivt 
i mange renoveringsprojekter eller fore-
faldende arbejde i Marinestuen.
Steen var også tit med til at repræsentere 
foreningen ved officielle arrangementer 
så som 5. maj eller Søværnets Dag, lige-
som han også tit deltog i de ugentlige 
træningsskydninger og var en meget ha-
bil skytte. Han har gennem tiden vundet 
adskillige konkurrencer, vi har deltaget 
i, både som individuel skytte og som del 
af et hold. Når Steen kom i Marinefore-
ningen, hyggede han sig og deltog i snak-
ken, ofte med en god historie og et skævt 
smil. 
Steen vil blive savnet i foreningen, men 
vi håber forsat at se Bente ved forskel-
lige arrangementer. Steen sov stille ind i 
nærværelse af familien. Vores tanker går 
til Bente, Jesper og Thomas. 

Æret være Steens minde ”
                                                                 p.b.

Tak til Jesper, der via Hans Skov, har 
fremsendt beskrivelse af Steens liv. 

Henry Steen 
Dideriksen 
fra borde

Steen Dideriksen. 
For god ordens skyld skal bemærkes, at det 
kan se ud som om, han drikker af flasken. 
Det gør han ikke ! Han har netop mod-
taget den som præmie ved 4-kantskydnin-
gen i Randers den 9. sept. 2018.
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Forventet at være i Grenå i løbet af Sep-
tember
Det er i år Grenås tur til at stå for den 
årlige firkantskydning. Vi har endnu 

ikke hørt noget, men vil orientere om 
dette via vores hjemmeside, Facebook og 
mails. Når invitation modtages. 

Den traditionelle hyggelige dag med 
konkurrence mellem alle soldaterfore-
ningerne på Djursland. Skydningen 
starter med morgenkaffe i Marinestuen, 
som vil være åben fra kl. 08.30. Den of-
ficielle del starter kl. 09.00 med velkomst 
og flaghejsning. Kl. 09.15 starter selve 
skydningen, som tæller 5 prøveskud og 
15 gældende. Skydestilling er med fast 
anlæg og albuestøtte, og der skal skydes 
med de på banerene fremlagte rifler. 
Skydningen forventes afsluttet omkring 
kl. 13.00, og der vil efterfølgende være 

frokost, som er inkluderet i deltagerpris-
en. Prisen for morgenkaffe, skydning og 
frokost er 160,- kr. 

Vi kan deltage med lige så mange 3-man-
dshold, som vi kan stille. Og vi håber at 
det bliver mange hold, vi kan stille med. 
Udover skydningen og det kulinariske, 
byder dagen også på hyggeligt samvær 
på tværs af de deltagende foreninger. Så 
vi kan kun opfordre alle til at tilmelde 
sig. HUSK: Det vigtigste er ikke at vinde, 
men at deltage.

Soldaterforenings-skydning Djursland
Søndag den 19. september kl. 09.00 på vore baner ved Ma-
rinestuen

Skyttelauget

Den årlige ”4-kantskydning” Der har som så meget andet være stille 
for Slupkoret, men de har været til øveaf-
ten hos vort gode medlem John Rosborg 

i anledning af Johns 70 års fødselsdag.
Hermed nogle billeder fra dagen.

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

Slupkorets meriter siden sidst:
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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     rådgivningrevision     rådgivning

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

Nytorv 1· 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 6162

ristorantebellini.com

Vand, varme, blik og ventilation
Miljørigtige jord- og solvarmeløsninger

Tlf. 23 23 24 62
v/Jan Henriksen  

Martin Hansens Vej 7 · 8400 Ebeltoft 
hjelm-vvs.dk · mail@hjelm-vvs.dk

Ny Lufthavnsvej 2
Aarhus Lufthavn

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

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

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Ny Lufthavnsvej 21, lige overfor Aarhus Lufthavns P-plads
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør til høreapparater

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
Beder du ofte om at få noget gentaget?
Har du svært ved at høre i forsamlinger?

Siger andre at lyden fra dit TV er meget høj?

Tlf. 8637 3100Bestil en gratis og ufor- 
pligtende høretest på:

Hør hvad børnebørnene 
fortæller!

- Apparater i alle prisklasser, efter tilskud også gratis!
- Prøv gratis de nyeste høreapparater i op til 30 dage.
- Reserveret parkering samt handicapvenlig adgang.
- Åbent alle hverdage og hjemmebesøg efter behov.
- 4 års garanti og fri service på autoriseret værksted.

Bestil gratis 
uforpligtende høretest! 

Overfor Aarhus Lufthavn! Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør.

Tlf. 8637 3100

Ny Lufthavnsvej 21
Aarhus Lufthavn

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

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

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Ny Lufthavnsvej 21, lige overfor Aarhus Lufthavns P-plads
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør til høreapparater

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
Beder du ofte om at få noget gentaget?
Har du svært ved at høre i forsamlinger?

Siger andre at lyden fra dit TV er meget høj?

Tlf. 8637 3100Bestil en gratis og ufor- 
pligtende høretest på:

Otodan-European HearingNy Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
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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

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44
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Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-21.00 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.19.00-21.00
Fregatskydning sidste lørdag i marts

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2021

            Kommende arrangementer

13. august: Koncert på Torvet med Prinsens Musikkorps jvfr. side 11

20. august: Sommerfest i Marinestuen jvfr. side 13

01. september: Fisketur med M/V Skødshoved og M/S Hopla jvfr. side 13

05. september: Den Nationale flagdag, jvfr. side 14

19. september: Soldaterforeningsskydning, - jvfr. side 18

23. september: Første kammeratskabsaften i sæsonen, - jvfr. Side 16

Støt vore annoncører - de støtter os!
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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

Sammen bygger vi professionelt
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24 Havfruer var mødt op til generalfor-
samlingen den 3. juni 2021. Formanden 
bød velkommen og spurgte, om alle 
var raske! Det var første gang vi mød-
tes siden først i september 2020 – så det 
var stort! Vi fik lidt at vide om aftenens 
forløb – og at traktementet var Tapas og 
vin ad libitum (et godt mærke, som for-
manden sagde) og til kaffen var der rom 
(givet af stifteren af Havfruerne – Kisser 
Arvid) og Bailey givet af Ingelise Lyag-
er og Tove Egsmark. Desuden ville der 
være lyserøde ”bobler” – champagne, 
der var indkøbt til januar mødet, som jo 
ikke blev afholdt p.g.a. Corona.
Dejligt oplivede gik vi i gang med Gene-
ralforsamlingen ….
Følgende var på dagsordenen:
1. Valg af dirigent, 2. Valg af stem-
metællere, 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, kasser-
er (modtager genvalg), Helle Dalhoff, 
best.m. (modtager genvalg), Inge Pov-
lsen, supp. (modtager genvalg), Inger 
Mikkelsen , suppl. (modtager genvalg), 
Grethe Eppler, revisor (modtager gen-
valg), Helle Bøjesen, revisor supp. (mod-
tager genvalg).
ad 1) Bente Klemmensen blev foreslået 
som dirigent og takkede for valget – og 

konstaterede af generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet.
ad 2) Grethe Eppler og Pia Tastum blev 
valgt som stemmetællere.
ad 3) Bestyrelsens beretning blev læst op 
af formanden.
ad 4) Regnskabet blev fremlagt af kasser-
eren og godkendt.
ad 5) Kontingentet forblev uforandret.
ad 6) Der var indkommet et forslag om 
at afholde fremtidige møder i Havfru-
erne om eftermiddagen i stedet for om 
aftenen. 17 stemte imod og 6 stemte for. 
Det betyder, at det forbliver uændret.
ad 7) Hele bestyrelsen blev genvalgt.
ad 8) Vi havde modtaget en anmodning 
fra Hanne Sloth om evt. at bage kager 
til mødet i Marineforeningen på Valde-
marsdagen den 15. juni. Resultatet er 
ikke helt afgjort endnu.
Generalforsamlingen foregik i god ro og 
orden – og så var det tid til Tapas og vin, 
kaffe og småkager.

Ref.: Hanne Weissfeld
Bestyrelsen ønsker alle Havfruer en 
rigtig god sommer. Vi ses igen torsdag 
den 2. september. 

På gensyn.
Kirsten

NYHEDER FRA HAVFRUERNE
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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...


