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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 
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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

 Dagens menu: 
 

                   Wienerschnitzel (kalvekød) med brasede 
kartofler og ærter. 

 
Dessert: Citronfromage 

  

FORMANDEN FOR EVENTYRERNES KLUB,  
KAARE VAGNER,  FORTÆLLER 

 

Mit  liv som bokser, gøgler, søgående maskinme-
ster, U-båd, eventyrer og om tilknytningen til og 
om oplevelser i  Venezuela  

OBS: Den faste skaffeliste er nu genindført.  
 
Bindende tilmelding er nødvendig for ALLE enten på  
tilmelding@marineforening.dk eller telefon til kassereren på 
29804080 senest fredagen før medlemsmøde. 
 
OBS OBS! Tilmelding for oktober er senest tirsdag 5.oktober 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

 
Vi buldrer derud af, eller næsten. Vi har lige afholdt lørdagsåbent, med 24 deltagere, det var 
ikke så mange som forventet, men det tilskriver vi efterveer fra Coronatiden. Vi håber på et 
større fremmøde næste gang. Der har netop været afholdt sendemandsmøde i Skagen, hvor 
vores vedtægter blev justeret lidt. De kan findes på hovedforeningens hjemmeside, og snart 
på vores egen. 
 
 § 2 - nuværende ordlyd: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet 
og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, 
der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til 
søs. - foreslås ændret til: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet 
og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, 
der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig inte-
resse for det maritime miljø.  Godkendt. 
 
§ 3 - nuværende ordlyd: Stk. 1. Foreningens virksomhed omfatter: a. Afholdelse af foredrag 
om søværnet og søfarten. b. Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner. c. 
Udgivelse af et medlemsblad ’UNDER DANNEBROG’, samt lejlighedsvis udgivelse af skrifter 
om maritime emner. d. Afholdelse af skydninger i særskilte skyttelav. e. Opretholdelse af en 
grundfond til fremme af foreningens formål, og kapital hertil overføres af foreningens midler 
efter landsbestyrelsens beslutning. - foreslås ændret til: Stk. 1. Foreningens virksomhed om-
fatter: a. Afholdelse af foredrag, bl.a. om Søværnet og søfarten. b. Afholdelse af sammen-
komster, herunder jubilarstævner. c. Udgivelse af medlemsbladet ’UNDER DANNEBROG’. d. 
Udgivelse af skrifter om maritime emner. e. Afdækning og formidling af lokal maritim histo-
rie. f. Udstillingsvirksomhed og hvervekampagner. g. Afholdelse af skydninger i særskilte 
skyttelav. h. Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål. Godkendt. 
 
§ 15, Stk. 4. - nuværende ordlyd: Stk. 4. Næste års mødested bekræftes i henhold til foregå-
ende års beslutning. - foreslås ændret til: Stk. 4. De næstfølgende to års mødesteder be-
kræftes i henhold til foregående års beslutning. Godkendt. 
 
§ 28, Stk. 2. - nuværende ordlyd: Stk. 2. Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og 
indskud (jvf. § 6) indsendes til landskontoret senest 14 dage før afholdelse af det årlige ordi-
nære sendemandsmøde. - foreslås ændret til: Stk. 2. Det af sendemandsmødet bestemte 
kontingent og indskud (jvf. § 6) indsendes til landskontoret inden udgangen af februar må-
ned samme år. Godkendt. 
 
Bestyrelsen kommer med en redegørelse på vores næste medlemsmøde, for at præcisere 
hvor vi står økonomisk, også med budget og evt. ekstra tiltag. 
 
Vel mødt i foreningen 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
Oktober 2021 

 
15. okt. 918 Ejlif Møller 75 

 
 
            Vi ønsker tillykke  

med fødselsdagen 

Jubilæer i  afdelingen 

 

Oktober 2021 

 

682      Preben Hagberg      25 

683      Poul-Erik Bindner      25 

684      Tim Lyhne       25 

685      Leif Nielsen       25 

686      Søren Carl       25 

687      Poul Friis-Scmidt      25 

800      Jan Harboe       15 

801      Jørn Neerup       15 

 

Vi ønsker tillykke  

med jubilæet 
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Referat af Admiralsforsamling torsdag d. 02. september2021  

Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby 
Deltagere: Bestyrelsen samt medlemmer  
 

Referat / Dagsorden 
 
Valg af dirigent og referent/MP 

MP bød velkommen til årets Admiralforsamling, og efter forslag fra bestyrelsen, 
blev 920 Jan Johnsen valgt som dirigent og Peter Svenson 602 blev valgt som  
referent 
Dirigenten konstaterede at admiralforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutnings 
dygtig. 

 
Bestyrelsens beretning v/Formanden 
Vi har siden vores sidste admiralforsamling mistet 6 gæve gutter: 
724 Hans Beck, maj 20 
627 Karl Simonsen aka Lille Simon, maj 20 
794 Lars Egon Karlsen, august 20 
710 Kristian Kristensen, december 20 
519 Steen Kvistgaard, marts 21 
401 Per Mathisen, marts 21 
Vi vil rejse os og mindes vore gamle kammerater. Æret være deres minde. 
 

Vi blev jo ramt hårdt af Covid 19, og har kun afholdt få medlemsmøder, og de fleste 
af dem i decimeret antal deltagere.  Det har været en travl tid. Alligevel har der for 
hele bestyrelsen mange ting vi løbende skulle sætte os ind i, sikring af lokaler, an- 
talsmæssige restriktioner og ikke mindst arealkrav (antal personer pr m2, stripes, 
stoleantal osv.) Derudover har der under Coronaen været hovedrengøring på går- 
den. Forårsrengøring blev gennemført med 5 mand ad gangen, der var meget at 
lave og det tog flere uger. Der skal lyde en stor tak til alle der deltog. Med de an 
talsbegrænsninger vi var udsat for, har der været meget at lave for de relativt få vi 
kunne være. En stor tak skal også lyde til arbejdsholdet for deres store indsats og 
fleksibilitet i tiden der er gået. De har også været ramt af antalsbegrænsningen, 
men her er alligevel blevet gjort de ting de plejer at sætte i stand og ordne, samti- 
digt med at vore miner er blevet istandsat. Stor tak til arbejdsholdet og Banjermes- 
teren.  
Mange af medlemmerne har støttet op økonomisk via bombebøsse og lignende, 
”bidrag fra medlemmer”, som der står i vores næste regnskab, kassereren har væ- 
ret i mægtigt humør i den forbindelse. Megastor tak derfor.  Hanne som jo nu er 
stoppet i kabyssen, skal have tak for sin store indsats. Men det har samtidigt givet 
en økonomisk lettelse i afdelingen. Nemlig det at vi i større grad har løst opgaven 
frivilligt. En stor tak skal også lyde til BMV, for deres indsats for at forbedre vores 
økonomi. Tak for jeres støtte, og ihærdighed med afholdelse af loppemarked m.v. 
Mange personer har gjort en stor indsats for at vi har kunnet holde os flydende. 
Bestyrelsesmedlemmerne har ydet en meget stor indsats (og det måske lidt usyn- 
ligt)  
Tak til hele bestyrelsen for at stille op, og hjælpe vores forening med den videre 
færd. Vores sommer hygge-møder er kommet i stand med hjælp fra Jan Johnsen, 
stor tak derfor. Vi har kunnet tilbyde folk at komme og være sammen, i de vante 
omgivelser, under meget afslappende former og med rigtig god mad. Kæmpestor 
tak til Bente Hein for at steppe up, og hjulpet med at etablere den frivillige Hjælp  
og den daglige drift ved vores medlemsmøder og lørdagsåbent m.m. Arbejdsholdet 
er fuldt bemandet, men frivillig hjælp er fortsat velkommen. 
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Vi går en ny tid i møde, hvor vi skal fokusere på at få etableret en hverdag igen for 
alle os medlemmer og venner af foreningen. Jeg er fortrøstningsfuld for vores frem-
tid.     
Formanden sluttede af med at sige tak! 
 
Gert Banjermester supplerende afsluttende med denne kommentar: 
Vi er den afdeling i landet med største aktivitet og tilslutning. Men vi har måtte se i 
øjnene, at stigende udgifter, husleje og så videre, har gjort at vi har måtte se om vi 
kunne gøre noget ved det. F.eks. udgiften til betalt kabyspersonale. 
Bestyrelsen og Bente samt vores piger har været beredvillige til at træde til, som 
frivillige hjælpere, således vi nu har bragt udgifterne til kabyspersonale væsentligt 
ned.  
De nye i rutiner i kabyssen er lige startet, og vi er ved at komme ind i de nye ruti-
ner. Og hvis der er flere der gerne vil melde sig til, skal de være hjertelig velkomne. 
Så nu træder vi ind ligesom alle de andre afdelinger, for indtil i aften, har vi været 
den eneste afdeling, der har kørt med betalt personale i kabyssen. 
Kommentaren blev hilst med stor applaus til Bestyrelsen, Bente og resten af de fri-
villige hjælpere i vores afdeling. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved kassereren. Under frem-
læggelsen kunne kassereren Steen Bagge 904 med et kæmpe smil berette at han 
var meget stolt over vores gode kammeratskab. Medlemmernes kontante bidrag til 
bombebøssen har været på hele 45.000 kr. dette udløste stort applaus fra alle frem-
mødte. Men! Desværre har erhvervsstyrelsen meddelt at, af de 70.000 kr. som vi 
har modtaget i støtte, skal vi tilbagebetale 41.000 kr. da de mener at vores kontin-
gent skal betragtes som en indtægt. Kassereren berettede at han fortsat arbejder 
intensivt med erhvervsstyrelsen, for at opnå størst mulig økonomisk støtte fra myn-
dighederne. 
Kassereren opfordrede til at når man betaler sin regning med Dankort eller lign. i 
stedet for MobilePay, hvis beløbet er under 150 kr. og hvis beløbet er over 150 kr. 
at betale med MobilePay da vi derved undgår en del gebyrudgifter.  
Bestyrelsen arbejder forsat på at vores afdeling skal have en beholdning på kontoen 
som svarer til min. 1 års husleje, for at kunne imødese uforudsete hændelser, f.eks. 
som vi har oplevet i forbindelse med denne COVID-19. 
Gert kommenterede på kassererens fremlæggelse, at det gode kammeratskab her i 
vores afdeling er fremragende, og afdelingen er mit/vores hjerteblod. Igennem vo-
res gode brug af Toften og baren her i marinestuen har været med til at skabe en 
rigtig god indtægt til vores kasserer. Omsætningen på Toften har været på 27.000 
kr. og Baren i Marinestuen her haft en omsætning på 54.000 kr. Det er imponeren-
de! – en særlig anerkendelse til Toften, og de frivillige – stor applaus. 
Årsrapporten blev ved håndsrækning godkendt. 

 
Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende 
år. 

Formanden kunne berette at der ikke er nogen nye forslag på nuværende tidspunkt 
(Stor applaus), men at bestyrelsen vil fortsætte med at arbejde på at styrke og kon-
solidere afdelingens økonomi. Det tilsyneladende dårlige resultat for 2020 er alene 
begrundet i vores nedlukning og manglende fremmøde pga. COVID-19 restriktioner-
ne som vores forening har været ramt af. 
 

Indkomne forslag 
Der var ingen fremsendte forslag 

 
       Fremlæggelse af et budget for 2021 samt kontingentforslag 2022  
       v/Kassereren 
       Fremlæggelse af budget 2021 - kassereren gennemgik budgettet. 



8  

 

Referat af Admiralsforsamling torsdag d. 02. september2021 - fortsat 

Under fremlæggelsen blev der løbende stillet spørgsmål til budgettet, som blev 
besvaret af kassereren og bestyrelsen. 
Under fremlæggelsen blev der fremsat forslag om en eventuel øget fremlejning af 
vores lokaler, for at øge vores indtægter. 
Fremlæggelse af Kontingent 2022 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2022, altså 800 kr. 
Forslaget blev godkendt. 

 
Valg til forretningsudvalget, på valg: 
Formanden Michael Pedersen 539 – villig til genvalg - (for 2 år) blev valgt. 
Sekretær Peter Svenson 602 – villig til genvalg – (for 2 år) blev valgt. 

 
Valg til bestyrelsen, på valg: 
Bestyrelsesmedlem Søren Andersen 703 – villig til genvalg (for 2 år) blev valgt. 
Bestyrelsesmedl. Gert S. Jørgensen 869 – villig til genvalg (for 2 år) blev valgt. 
(nyt) Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen 832 - (for 2 år) blev valgt. 
Ref. sidste admiralsforsamling: Bst. fandt Carsten som kandidat og optagelsen 
blev bekræftet på denne admiralforsamling (for 2 år) 

 
Valg af 2 revisorer, på valg: 
Bestyrelsen foreslog Jan Johnsen 920   (for 1 år) blev valgt. 
Bestyrelsen foreslog Johann Jacobsen 713 (for 1 år) blev valgt 

 
Valg af 2 revisor suppleanter, på valg: 
Jørgen Lund-Ertel 903 - villig til valg  (for 1 år) blev valgt 
Kim v. Wowern 521 - villig til genvalg (for 1 år) blev valgt 

 
Valg af sendemænd – Bestyrelsen er fødte sendemænd 

 
Valg af 3 sendemænds suppleanter: 
Vælges for 1 år og indkaldes ved forfald fra bestyrelsen. 
Følgende blev valgt:  John G 874 
    Carl S: Rasmussen 635 
    Ebbe Grønne 558 

 
Valg af flagbærere eksternt: 
Henning Aadorf 725   (vælges for 1 år) 
Ebbe Grønne 558   (vælges for 1 år) 
Morten Aadorf 817   (vælges for 1 år) 
Poul Friis-Schmidt 688   (vælges for 1 år) 

 
 

Valg af flagbærere internt: 
Henning Aadorf 725   (vælges for 1 år) 
Bent Rasmussen 234   (vælges for 1 år) 

 
Eventuelt 
Peter Svenson 602, udtalte stor ros og anerkendelse til arrangørerne, og især tak 
til Jan Johnsen, der sørgede for forplejningen, samt alle de frivillige der har gjort 
det muligt at afholde vores særlige sommerarrangementer her under COVID-19 
nedlukningen. Det var dejligt at vi kunne mødes trods de pålagte restriktioner, og 
hvor man var godt træt af at alt var lukket ned. 
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John G. 874 takkede roste bestyrelsen for udnævnelsen til Årets Mariner 
2021, og anmodede om at pladen med årets marinere bliver hængt op på 
et mere fremtrædende sted, hvilket formanden vil sørge for. 
 
Erik Tofte 659 Takkede ligeledes Jan for den gode mad og initiativ. 
 
Carl S. Rasmussen 635: Jeg er gift med en Kok, og som ved hvor hårdt 
det er at være i køkkenet, både ifm. Madlavning og så sandelig også med 
opvask og oprydning efter mange mennesker. Jeg er imponerende at I 
har kunne skaffe de frivillige til at afvikle sommerens arrangementer. Det 
skal I sgu have tak for! Den ånd er her i foreningen …. Den er fantastisk 
- Tak for det! 
Dette udløste stor applaus 
 
Dirigenten Jan overlod herefter ordet til formanden, der takkede for et 
godt og konstruktivt møde med god dialog og gode input.  
Herefter der blev meldt an til skafning. 

 
 

___________________________                    
___________________________ 

Jan Johnsen                                                    Peter Svenson 
Dirigent                                                         Referent 

Ved Admiralforsamlingen var der en del medlemmer der blev 
hædret for fødselsdage og jubilæer under Coronapandemien 
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Skyttelavet 
Aktiviteter 2021 efterår 

 
Oktober måneds aktiviteter 
Lø. 02 ??:??  Landsskyttestævne i Ebeltoft 
Sø. 03 ??:??  Landsskyttestævne i Ebeltoft 
Ma. 04 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
On. 06.   Pokalen på plads 
Ma. 11 18:30-21:00 Vinskydning (alle kan deltage min 12 år)  
    Distriktsskydning   
Ma. 18 18:00-21:00 Serie og pokalskydning. Damerne deltager 
Ma. 25  18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
 
November måneds aktiviteter 
Ma. 01 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager Våbenkontrol 
Ma. 08 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning 
Ma 15 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning Damerne deltager   
On. 17 17:00-?  Garderskydning Tokantskydning 
Ma. 22 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning Våbenkontrol 
Ma 29 18:30-21:00 Serie og pokalskydning   Damerne deltager 
 
 
December måneds aktiviteter 
Ma.06 18:00-21:00 Serie og pokalskydning,  
Ma.13 19:00-22:00 Juleafslutning på Marinegården Alle kan deltage! 
 

Husk sidste salg af serier er kl. 20:00 og sidste skytte på banen er senest 
kl. 20:30 

 

Marineforeningens Skyttelav 

For Glostrup, Brøndby og Omegn 
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Foredragsaften  

 

Torsdag d. 21. oktober kl. 1830 

 

  ”Koldkrig og demokrati” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketingsbetjent Andreas Aagaard fortæller historier fra hverdagen i Søvær-
net og bag Christiansborgs tykke mure.  Andreas har været 15 år i Søværnet 
og derefter tjeneste på ”Borgen”! 
Som vor kasserer har udtrykt det – spændende og serveret med humor! 
 
Vi indleder aftenen med biksemad med spejlæg og surt m.v 
Deltagerpris: 100,- kr. 
 
Tag familie og venner med ”i byen”  
 
Tilmelding til på mail til: jorgen@skovsende.dk eller pr. tlf. 2534 5296 eller på  
førstkommende medlemsmøde. 
Sidste tilmeldingsfrist: 15. oktober  

 
 
 



12  

 

Marineforeningens Skyttelav 
For Glostrup, Brøndby og Omegn 

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. 

Referat af 67. ordinære Admiralforsamling 30. september 2021 
 

Efter at flaget var sat og ”Kong Christian” var afsunget startede årets admiral-
forsamling, forsinket grundet den herskende situation med Corona. 
Første punkt var valg af dirigent.  
 
1.Valg af dirigent 
Erik Tofte foreslået og valgt, Erik takkede for valget og konstaterede at 
Admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens årsberetning v/formanden 
Formanden startede med at mindes de medlemmer som er gået fra borde 
siden sidste Admiralforsamling:  
Hans Bech, Carl Simonsen og Kristian Kristensen. 
Derefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning.  
Gert ville gerne vide hvordan det ser ud med brug af lokalerne på Gården. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
3. Kasserer fremlagde det reviderede regnskab v/Johann Jacobsen 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der havde ikke været de sto-
re bevægelser siden sidst. 
Jens Haugaard ville gerne vide om vi skulle betale for at have penge i banken 
nu da vi har over 100.000,00. 
Ikke endnu. 
 
4. Indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent for år 2022: 
Kontingentet fortsætter uden stigning 
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6. Valg til bestyrelsen.: 
a. Formand Henning Aadorf    ikke på valg 
b. Kasserer Johann Jacobsen     Genvalgt 
c. Bestyrelsesmedlem Ivan Christensen   Genvalgt   
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen       ikke på valg 
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk   ikke på valg 
f. Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen  Genvalgt   
g. Bestyrelsesmedlem Jens Haugaard Nielsen  Nyvalgt 
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf   ikke på valg 
i.  Bestyrelsesmedlem Bent Ernst Hadler  ikke på valg   
j.  Revisor Jan Johnsen      Nyvalgt   
k. Revisor Erik Tofte     valgt   
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen   valgt   
m. Revisorsuppleant, Gert Larsen   Nyvalgt    
n. Flagbærersuppleant, Morten Aadorf   valgt   
o. Flagbærer, Tim Brostrøm    valgt   
Næsten alle på valg modtog genvalg 
 
7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages. 
Jens Ole Løje blev kaldt op og fik sit 40 års tegn. 
Niels Erik Busk forklarede hvorfor at Formanden var blevet udnævnt til Æres-
medlem ved et bestyrelsesmøde og ikke ved et medlemsmøde. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en af-
sluttende bemærkning. 
Herefter var der skafning, Tims forlorne skildpadde. 

 
 
 
 

 
Fra udnævnelsen af formand Henning Aadorf 
til Æresmedlem af skyttelavet 
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Formandens beretning ved Skyttelavets  Admiralforsamling 2021 
 

Flaget på halv... 
3 medlemmer er gået fra borde i 2020: 
Hans Bech indmeldt 2000 
Carl Simonsen indmeldt 1997 
Kristian Kristensen indmeldt 2002 

Ære være deres minde 

Flaget på hel… 

2 nye er kommet til i 2020, så ved årsskiftet er vi 77 medlemmer i 

skyttelavet. 

Vi havde 1 25 års jubilarer nemlig Erik Tofte 1-4 2020 
Vi havde også en 40 års jubilar nemlig Jens Ole Løje 1-12 2020 
 
6. januar startede skydningen op efter julepausen og damerne var med 

og der var kage :-) 

Skyttelavet ellers velbesøgte banko d. 20. februar blev aflyst, da Mari-
neforeningen ændrede forudsætningerne for Skyttelavets anvendelse 
af Marinegården. 
24. februar havde vi fastelavnsskydning med 14 deltagere.  
For en gangs skyld var det herrerne, der skød tønden ned først. Connie 

blev kattedronning og Jan Johnsen kattekonge. 

27. februar afholdt skyttelavet den årlige admiralforsamling 
Admiralforsamlingen blev åbnet med flaghejsning og kongesang. Erik 
Tofte blev valgt som dirigent. 
 
Carsten Sørensen og Steen Bagge trådte ud af bestyrelsen. Ivan Chri-

stensen og Bent Hadler blev valgt ind i stedet. 

Niels Busk blev ny næstformand og Jørgen Kjeldsen Sekretær. 

Og så stoppede det hele og Danmark lukkede grundet Covid-19. Dette 

medførte aflysning af Landsskyttestævnet og Pokalen på plads. 
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Formandens beretning ved Skyttelavets  Admiralforsamling 2021 fortsat 

 
I første omgang udsatte vi Fregatskydning og -fest til september, men 
dette måtte igen aflyses. 
Grundet dette valgte vi at uddele Skydepræmier og udtrukne skydekort 
ved medlemsmøderne d. 1. og 8. oktober. 
 
Den normale skydning kunne heller ikke starte efter sommerferien som 
vi ellers plejer, men Vinskydning afholdt vi d. 12 oktober for et begræn-

set antal deltagere.  
14 skytter var tilmeldt.   
 
  
 

 
 
Distriktsskydningen i Lyngby blev selvfølgelig også aflyst, og dette gæl-
der også resten af årets skydninger og andre begivenheder. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det store 
arbejde, de har lagt i skyttelavet det seneste år, når det ellers har været 
muligt at mødes. 
Jeg vil også gerne takke for at udnævne mig til Æresmedlem af Skyttela-
vet – der tog I godt nok Rø.. fusen på mig. Tak alligevel. 
Der skal også lyde en stor tak til onsdagsholdet for hjælpen med op-

dækning m.v. når vi har haft brug for det. 

Til slut vil jeg lige gøre opmærksom på, at præmisserne omkring vores 

brug af Marinegården stadig ikke er helt afklaret. Jeg håber dog det bli-

ver muligt at fortsætte som ”i gamle dage”. 

Til allersidst vil jeg bede jer alle rejse jer, og med mig udbringe et trefol-

digt leve for vores Skyttelav.  

1. præmien gik til Jørgen Kjeldsen 
2. præmien gik til Ivan Christensen 
3. Præmien gik til Steen Bagge 
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Distrikt 1 

Tentativ aktivitetsoversigt 1-2021 
Ændringer/aflysninger kan forekomme grundet Corona 

 
02-03 okt. Landsskyttestævne i Ebeltoft 
15 okt.  ”Kulturnat” i København - lokale aktiviteter & arrangem. 
24 okt.  ”FN-dagen” i Kastellet m/ taler og kranselægninger 
11 nov. ”Lille Kransetur” (Våbenstilstandsdagen v/ DADV) på  
  Assistens Kirkegård og på Vestre Kirkegård  
  Alle afdelingsflaf er velkomne 
24 dec. Julegudstjeneste & kranselægningshøjtidelighed v/ 
  Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn 

 

OBS! 
 

Hvis I har  nogle indlæg til STS, så husk vores nye 
mail: 

stsmarineforening@gmail.com 
 
 

 
 

Torsdag 16. september fik vi 
sagt et både flot men også lidt 
vemodigt farvel til 710 Kristian 

Kristensen. 
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Udlån af Marinegården 

Hermed ledige terminer for år 2021 & 1. halvår 2022 
     (aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 

 

 Oktober Lørdag 02 
  Lørdag 09 
  Lørdag 23 
  Lørdag 30 
 

 November Lørdag 27 
 

 December Lørdag 04 
 
 
 Januar 2022 Lørdag 08 
 
 Februar Lørdag 05 
  Lørdag 12 
   
 Marts Lørdag 05 
  Lørdag 19 
  Lørdag 26 
 
 April Lørdag 02 
  Lørdag 09 
  Torsdag 14 
  Fredag 15 
  Lørdag 16 
  Søndag 17 
  Mandag 18 
   
 Maj Torsdag 26 
  Lørdag 28 

                                                                 Opdateret den 28-09-2021   
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OKTOBER 
 
 Fredag 01  Kulturnat i Brøndby 
 Lørdag 02  SL - Landsskyttestævne i Ebeltoft  
 Tirsdag 05  SL - bestyrelsesmøde 
 Tirsdag 05 R Brøndby Kunstforening 
 Onsdag 06  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 07 R MF – Medlemsmøde kl. 1830- 
 Tirsdag 12 ® BMV – bestyrelsesmøde 
 Onsdag 13  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 14  BMV - bestyrelsesmøde 
 Lørdag 16 R Lørdagsåbent / 76 år (æresmedlem) kl. 1300-  
 Onsdag 20  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 21 R Foredragsaften kl. 1830-  
 Onsdag 27  Arbejdshold kl. 0830 – 1300  
 Torsdag 28 R MF _ Mortens Banko kl. 1800-  
 

NOVEMBER 

 
 Tirsdag 02  SL - bestyrelsesmøde 
 Onsdag 03  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 04 R MF - medlemsmøde kl. 1830- 
 Lørdag 06  Dannebrog MF / 115+1 år 
 Tirsdag 09 ® BMV – bestyrelsesmøde 
 Onsdag 10  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 11  MF – bestyrelsesmøde 
 Lørdag 13 R Familiefest Privat 
 Tirsdag 16 R Faldskærmsklubben kl. 1600 Privat  
 Onsdag 17  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Lørdag 20 R Lørdagsåbent kl. 1300- 
 Onsdag 24  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Tirsdag 30 ® BMV - medlemsmøde  kl. 1800- 
 

DECEMBER 
  
 Onsdag 01  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 02 R MF - medlemsmøde kl. 1830- 

Mandag 06  SL - Juleafslutning kl. 1800- 
 Tirsdag 07  SL - bestyrelsesmøde 
 Onsdag 08  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 09  MF - bestyrelsesmøde 
 Lørdag 11 R Lørdagsåbent / Julefrokost kl. 1300- 
 Onsdag 15  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 

Tlf. 2043 8796 

E-mail: gert-allan@larsen.dk 
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Lidt fra jubilarstævnet på Holmen 2021 og 2020 
 

 
712 Anders Hansen 70 års jubilar 

i nydelig opstilling   

234 Bent Rasmussen  
kunne fejre sit 65 års  
jubilæum 

Og 349 Kaj Urban fik fejret sit 70 års jubilæum - 1 år efter 
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Vi mødte 34 M/K forventningsfulde gaster fra BMF og BMV til en 
forhåbentlig god tur til Samsø. Vi skulle køre fra Marinegården kl 
0705 for at kunne nå færgen i Kalundborg. Steen Bagge serverede 
morgenmad i bussen på vejen ( rundstykke med pålæg og kaffe ).  
Undervejs mod færgen berettede Ole Præst om Samsø som er hans 
fødeø.  
 
Vel ankommen til Kalundborg i tid til færgen og ombordkørsel fik 
OP arrangeret at vi kunne komme op på broen og se dén.  
Ved ankomst til Ballen gik turen så lidt rundt på den sydlige del af 
øen.  
Derefter holdt vi en pause og benstrækker i Ballen hvor vi havde en 
lille ½ time. Turen fortsatte videre til Silleballe, hvor vi havde en 
benstrækker mere. 

 

Tur til Samsø med BMF d. 26. august 
 
 
 

Fortalt af 907 Kim Nielsen 
 



21  

 

Her blev vi mødt af et ældre ægtepar som havde været i Tyskland og 
handle så de bød på en øl. Vi ville betale for øllet men det ville de ikke 
høre tale om. Nu gik turen videre op mod Nordby; det var her Ole 
Præst  kom fra.  
I Nordby skulle vi besøge bryggeriet og spise - en god øl og godt mad 

Nu gik turen så til Nordby centrum hvor vi blev sat af og OP guidede os 
gennem hans fødeby.  
En fantastisk god beretning fortalt af en suveræn god guide (OP).  
Byen bestod af mange gamle bindingsværks huse med flotte haver til. 
Her så vi også det gamle klokketårn fra 1857 og de fire gamle brønde. 
Man kunne høre at OP gik op i det med liv og sjæl.  
Efter rundvisningen gik turen igen mod syd; her passerede vi den gra-

vede kanal fra vikingetiden ( ca. år 900) 
som gjorde at de kunne komme fra den 
ene side af øen til den anden gennem 
denne 800 meter lange kanal. 
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Tur til Samsø med BMF d. 26. august - fortsat 
 

Turen gik videre til Langøre og bagefter tog vi så videre til Ballebjerg 
som er det højeste punkt på Samsø ( 64m over havet ) med udsigt til 
både Jylland og Sjælland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu gik turen tilbage til færgen som vi skulle med kl 1730 og med en 
overfartstid på 1t 20m var vi tilbage på Marinegården kl 2010. 
 
Tak for en suveræn god tur og guidning af Ole Præst og også en tak till 
Steen Bagge for god service på turen og tak til chaufføren for turen på 
de smalle Samsøske landeveje - alt i alt en fan-
tastisk tur. 
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Kommende arrangementer i Brøndby Maritime Venner: 

 

  28. oktober  kl. 18:00 - Mortens Banko 

  30. november   kl. 18:00 - Medlemsmøde 

    

Sæt x i kalenderen på ovenstående datoer. 

Vi arbejder på at finde noget spændende til vores medlemsmøde i no-
vember.  

    

Har du forslag til kommende aktiviteter så kontakt os i bestyrelsen: 
  bmvenner@gmail.com 

 

 
Tirsdag d. 28. september havde BMV medlemsmøde  med en 
meget spændende foredragsholder: Finn Sylvest Jensen. 
Han startede sin karriere med 34 dages udmønstring i Lauritzen 
rederiet.  
Derefter mangeårig pilot i både flyvevåbnet og civil luftfart.  
Finn er en meget spændende foredragsholder.  
BMV vil ved en senere lejlighed invitere Finn til at holde et an-
det foredrag, så her kan I atter få en spændende og sjov aften 
 



24  

 

 
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 fadøls-

anlæg. 
  

Henvendelse til bartender Erik Tofte. 
 Til medlemsmøderne eller  

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

 
Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 25. oktober 

kl.20:00 - Mail: stsmarineforening@gmail.com 
Bemærk ny mailadresse 

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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jubilæums Rom 
 

Kan stadig bestilles hos kassereren 
Steen Bagge 

Mail: steenbagge51@gmail.com, evt. via sms på mobil 29804080 
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Turen går til Ærø d. 28-29 og 30 januar 2022 
Sidste chance - NU 

 Turen starter fredag d. 28. januar 2022 fra Brøndby Marineforening ca. kl.10:00 
 Frokost fredag er en sandwich som nydes på færgen 
 Overnatning er på det dejlige Ærø Hotel i Marstal 

 Turens pris pr. pers. i standard dobbeltværelse kr. 2.250,00 
 Turens pris pr. pers i enkeltværelse kr. 2.650,00 

 Menu på hotellet:  
 Suppe, steg & is 
 3 dage, 2 nætter 
 2 x 3-retters klassisk festmenu - suppe, steg og is (gammeldags oksesteg, flæskesteg eller lign.) 
 2 x dinnermusik 
 2 x aftenunderholdning (formentlig Elsebeth Iver den ene aften og Amin Jensen den anden) 
 1 x aftenkaffe med Ærøpandekager 
 Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen 

 Frokost lørdag og søndag er i Ærøskøbing og Marstal Marineforeninger. (Drikkevarer er ikke in
 kluderet.) 
 Rundtur på øen om lørdagen. 
 Der sælges øl og vand i bussen til kr. 10.00 og afregnes i bussen 

 Tilmelding skal ske til Brøndby Marineforening, og tilmeldingen foregår ved at man indbetaler 

 det fulde beløb på konto 5326-252253, senest 1/10 -2021, i kommentarfeltet skal man huske at 

 skrive ens skibsnummer 
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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 
Mobilepay: Bombebøssen 895652  Mobilepay: Kramboden 764231  

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.: Carsten Sørensen                   3117 5880 
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: Jens Haugaard Nielsen              9380 7998  
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  
Johann Jacobsen 6038 1107 

STS red. E-mail:            stsmarineforening@gmail.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 683 Poul Erik Bindner bindner56@gmail.com 2910 7871 
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           Ubesat. 
Missil 669 Leif Christensen    wackerhausbogholder@gmail.com      
    36723813 
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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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 - 


