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KABYSRYGTET
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 1. i måneden før hver udgivelse.

Redaktør:
Knud Erik Overgaard
Bakkusvej 29B, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2071 6611
E-mail:overgaardknuderik@gmail.com

Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945
E-mail: np@npgrafisk.dk

EBELTOFT MARINEFORENING
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk
ebeltoft.marineforening@gmail.com
CVR nr. : 15783230
Bank:
Reg. nr. 9360 – konto nr. 00087 38807

BESTYRELSEN :
Formand Mikkel Brøgger
Tlf. 21 44 9931
mikkelbrogger@me.com

Næstformand:
Steen Børge Påhlman Knudsen
Tlf. 40 68 53 73
steenk@knudsen.mail.dk

Kasserer
Hans Hvitved (afløses af Palle Dannemand)
Tlf. 29 89 74 78
hanshvitved@gmail.com

Sekretær og leder af Skydeudvalget
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg 
Steen Børge Påhlman Knudsen 
Tlf. 40 68 53 73
steenk@knudsen.mail.dk
og Palle Dannemand
Tlf. 30 46 05 08
palledannemand@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Første suppleant:
Svend Markild Rasmussen
Tlf. 60 65 45 47
rasmussen@hotmail.com

Anden suppleant:
Christian Brix Nielsen
Tlf. 23 4199 02
brixhorsens@gmail.com

Flaggaster:
John Rosborg

Per Snejbjerg (1. reserve)
Tlf. 87 52 20 90

Steen Knudsen (2. reserve)
Tlf. 40 68 53 73

Interne revisorer:
Hans Skov, tlf 40 17 66 11
hansskov@post10.tele.dk

Finn Adamsen, tlf. 23 24 84 97
fia@nybolig.dk

UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:
Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20

Vedligeholdelse af fartøjer:
Christian Koudal
Tlf. 21 76 71 22

Leder vedr. vedligeholdelse af Sluppen:
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens 
sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:
Jørgen Halling-Illum
Tlf. 40 50 65 53 - 35 36 82 11
illum@email.dk

Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 28 38
flemminghjorth@live.dk

Webmaster, PR og
kontakt til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

Havfruerne:
Formand Kirsten Olesen
Tlf. 22 88 17 27
Daisy7@olesen.mail.dk

Så kommer vi langt om længe til at kunne 
afholde vores traditionsrige Fregatskyd-
ning. Der her været nogle udfordringer 
med dette gennem de sidste 2 år, men nu 
er vi på plads.  

Fregatskydningen vil i år starte med til-
deling af Fregatkaptajnsmedalje til de 
af vores medlemmer, der tidligere har 
været fregatkaptajn. Medaljen er officiel 
for Danmarks Marineforeninger og må 

Årets Fregatskydning

Lørdag den 26. marts, kl. 14.00
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Flügger farver
Malerfirma Skriver Møller

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

EBELTOFT – SYDDJURS
Steffen Gandrup & Morten Skovholm

Tlf. 86 34 15 33

44
57
6

Adelgade 20-22 I DK-8400 Ebeltoft I Tlf. +45 8634 4900
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Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Webshop: www.bygholm-online.dk
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Støt vore annoncører - de støtter os!

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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TIRPITZ Museum 
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Line og Diana
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Side 13 

TIRPITZ Museum 

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana

Vi tilbyder 15% på briller og 
solbriller til jeres medlemmer. 
Kan ikke kombineres med an-
dre rabatter og ikke på linser

Med venlig hilsen 
Den Blå Brille 
Line og Diana

bæres ved officielle lejligheder i Marine-
foreningsregi. 
Medaljen er forholdsvis nystiftet, men 
vi har valgt at tildele medaljen bagud, 
således alle de af vores medlemmer der 
har været fregatkaptajn i Ebeltoft får til-
delt medaljen. 
Der vil selvfølgelig også være medalje til 
dagens fregatkaptajn. 

Fregatskydningen har traditionelt altid 
været ”en af de store dage” i forenin-
gen, der har trukket mange medlem-
mer af huse til en hyggelig eftermiddag. 
Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til 
kampen om titlen som ”Årets Fregatkap-
tajn” og om hvem, der skyder de forskel-
lige sejl ned, - og dermed også om hvem, 
der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. 
skyttepræmie.
Når vi omtaler Fregatskydningen på 
denne plads – og ikke under afsnittet 
”Skyttelauget” – er det netop for at 
synliggøre, at FREGATSKYDNING-
EN ER FOR ALLE FORENINGENS 
MEDLEMMER, - og altså ikke forbe-
holdt de, der normalt deltager i fore-
ningens skydeaktiviteter.
For nye medlemmer, der evt. ikke ved, 
hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, 
at Fregatskydningen kan sammenlignes 
med andre soldaterforeningers fug-
leskydninger. Her er det blot en fregat og 
ikke en fugl, man skyder til.
Indskuddet er som bekendt 50,- kr., 
hvilket dækker for ”de obligatoriske 3 
skud”. Man kan også tegne skud uden 
selv at være tilstede, eller hvis man ikke 
selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt 
deltager i eftermiddagens samvær. I så-

fald skydes ens skud af andre efter listen 
med såkaldt ”tvungne skytter”, og man 
sikrer sig derved alligevel muligheden 
for selv at vinde ”noget sølvtøj”, idet 
præmierne jo tilfalder den, der har teg-
net skuddet.  – Det betyder også, at hvis 
man skyder, kommer man også til at 
skyde mere end de 3 skud.
Hvis du ikke har betalt indskud, men 
alligevel har fået lyst til at deltage, kan 
det endnu nås at tegne skud. Henvend 
dig i såfald til Peter Brøgger på mail: 
peterbrogger@hotmail.com
Vi starter kl. 13.30 med indskrivnin-
gen af de ”tvungne skytter” (= de til-
stedeværende), hvorefter Fregatkaptajn 
fra 2019, Vagn Hansen, affyrer det første 
skud mod Fregatten.
Selve skydningen foregår på skydeba-
nerne, medens ophold under skydnin-
gen foregår i Marinestuen, hvor der 
vil være video-transmission fra skyde-
banen, så alle hele tiden kan følge med i, 
hvornår der falder sejl ned.
Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, 
at der bliver rigtig god deltagelse til 
årets Fregatskydning, og at alle frem-
mødte må få en rigtig hyggelig efter-
middag i overensstemmelse med de 
allerbedste traditioner herfor.
Traditionen tro kan der i løbet af ef-
termiddagen købes kaffe og franskbrød 
med ost/rullepølse, - foruden barens 
sædvanlige sortiment af drikkevarer.

Og igen håber vi at mange medlemmer 
vil møde op i blazer. Det gør det mere 
festligt. 
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ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211 

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 23250701

2325 0701

Claus er Århus dreng og startede som 
lærling på Dokken og arbejdede som 
skibsbygger. Senere læste han til Skibsin-
geniør i Helsingør og arbejdede her efter 
på Århus Flydedok til den lukkede.

I øvrigt kan nævnes at Claus er formand 
for Århus Søhistoriske Selskab.

Vi ser frem til en spændende aften og 
husk emblem skal bæres. 

Næste kammeratskabsaften
Torsdag den 31. marts kl. 19.30

Denne aften skal vi have foredrag med 

Skibsingeniør Claus Rosholm
Foredrag om Århus Flydedok, 

fra værft start til konkurs.

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

Søndre Strandvej 20   DK8400 Ebeltoft   
+45 86 34 40 80

salg@jyskbilsalg.dk · www.jyskbilsalg.dk

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk

Fastelavnslørdag, 26. februar 2022



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: 9.00-14.00 

Ring til os i Slagtevognen på telefon: 
3028 7555

7

Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

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

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse 
af elektriske maskiner

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

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

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer 
EXIDE batterier til alle vogne

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

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

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

Hanne Sloth MODE

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

Denne aften holder vi sæsonens sidste 
kammeratskabsaften og det er med led-
sager.
Vi starter med spisning hvor hovmes-
teren servere:r 
oksebryst med sur/sød sauce  til 60,- kr.

Efter spisningen går vi over til selve kam-
meratskabsaftenen, der starter kl. 19.30.

Er du til eventyr, håndværk og meget an-
det så kom og lyt til Lars Aaby Jensen.
Lars er bådebygger og bor i Gravlev hvor 

han har sit eget træværksted.
Som ung tog Lars på valsen, senere 
byggede han sit eget skib ”Kraka” som 
han sejlede på verdenshavene med, in-
dtil han total forliste, men heldigvis slap 
med livet i behold.
Lars har også skrevet bogen ”På valsen 
med Kraka”, som er en bådebyggers skil-
dring af livet til søs og på land.
Vi er sikker på at det vil blive en spæn-
dende og underholdende aften i Lars’ 
selskab.

Sæsonens sidste kammeratskabsaften
Torsdag den 28. april kl. 18.00

med foredrag af Lars Aaby Jensen
 

SYDDJURS ELINSTALLATION 

TOTAL SECURITY ALARM 

STOCKFLETHSVEJ 9 – 8400 EBELTOFT 

TELEFON 8634 2600 

E-MAIL:  SERVICE@SYDDJURSEL.DK 

WWW.SYDDJURSEL.DK 

 

Lars på arbejde på Skoleskibet Danmark
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Generalforsamlingen startede som de 
sidste år med den traditionsrige tor-
skespisning. 
Og torsken var en velsmagende og 
veltilberedt kogt torsk. Stor tak til hov-
mesteren og hendes kabyspersonale !!!

Efter torsken var tiden til det mere 
formelle. 
Desværre var hele 3 fra bestyrelsen ramt 
af Corona denne dag og der var således 
afbud fra næstformand Frank Heede, 
kassere Hans Hvitved og sekretær Peter 
Brøgger.
Formand Erich Franzen bød velkom-
men. 

Traditionen tro indledte vi med Flaghejs-
ning og afsyngelse af første vers af konge-
sangen. Herefter blev flaget sat på halv, og 
de medlemmer, som er afgået ved døden 
i det forgangne år, blev mindet. Herefter 

var der uddeling af medlemsemblem til 2 
nye medlemmer.
Vi gik vi over til uddeling af jubilartegn. 
Der var 50-års tegn til Kurt Haugaard 
Nielsen.  
Efterfølgende var der uddeling af 25 års 
tegn til Børge Pedersen.
Herefter kaldte formanden Ole Laursen 
op og Ole fik tildelt Danmarks Marine-
forenings Hæderstegn i Sølv. 

Herefter gik vi over til selv generalfor-
samlingen.
1.Valg af dirigent: 
Første punkt på dagsordenen var valg af 
dirigent. Bestyrelsen forslog Finn Adam-
sen. Der var ingen modkandidater og 
Finn takkede for tilliden og for valget. 
Finn kunne konstatere at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet, da den 
var annonceret i Kabysrygtet for januar 
måned 2022

Derefter fik Erich Franzen ordet for 
aflæggelse af formandens beretninger.

2.Aflæggelse af beretninger:
Formand Erich Franzen fremlagde 
bestyrelsens beretning.
Beretningen er her indsat i sin forkort-
ede form:
2022 har været et mærkeligt år. Ikke kun 
i Ebeltoft Marineforening, men i hele ver-
den. Vi startede året med en næsten 5 
måneder lang nedlukning lige som resten 
af samfundet. Dette medførte også at 
generalforsamlingen blev udsat til juni 
måned. Den lange nedlukning gjorde man 
savnede at mødes i Marinestuen og hilse 
på kammeraterne og det kan selvfølgelig 
også ses på økonomien. Men nedlukning-
en gjorde også vi fik sat gang i renoverin-
gen af kabyssen. Men mere herom senere.  
Traditionen tro er der dog nogle ting vi vil 
starte med at fremhæve: 
Generalforsamlingen blev afholdt den 
11. juni og var uden spisning. Dette var 

hurtigst muligt efter forsamlingsloftet 
blev hævet men blev en generalforsam-
ling uden torskespisning. Dels var vi 
usikre op om det  kunne gennemføres 
forsvarligt og dels er kogt torsk måske 
ikke den bedste sommerspise. 
I marts skulle vi have været vært ved det 
årlige Landsskyttestævne for Danmarks 
Marineforeningers Skyttelav. Dette blev 
udskudt til den 2.-3. oktober, hvor vi til 
gengæld fik et rigtigt godt stævne, der 
blev afholdt her i Marinestuen. Der var 
ca. 90 deltagere, hvilket er 2/3 dele af 
det normale antal deltager. Ingen tvivl 
om at det igen var coronaen der spillede 
ind. Og det gik også ganske godt i skyd-
ningen. Jørgen Mortensen blev bedste 
veteranskytte og Mikkel Brøgger blev 
nummer 2 i den almindelige klasse. I 
holdkonkurrencen blev vi nummer 2 
hvilket er vores bedste resultat i mange 
år. Glædeligt var det også at Christian 
Koudal denne weekend blev tildelt Skyt-
telavets hæderstegn.  

Generalforsamlingen vælger ny formand
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Og så til Kabyssen. Det var en større 
omgang, ja vel næsten en totalrenover-
ing. Igennem forløbet opstod flere ud-
fordringer og resultatet blev ikke helt 
som først planlagt. Men vi er nu ikke 
utilfredse med resultatet. Under reno-
veringen blev det opdaget at fugt slog 
igennem øst væggen og noget måtte 
gøres. Dette betød vi måtte starte isol-
ering af denne og sætte ny yderbeklæd-
ning på. Der mangler noget inddækning 
ved vinduerne på dette projekt men det 
skal nok blive gjort færdig. Begge dele 
har selvfølgelig medført en større udgift, 
men med nyt energivenligt køleskab i 
Kabyssen og mere isolering på væggen 
får vi en besparelse på el og varme. Dog 
næppe noget der er synligt i regnskabet 
da disse to påvirkes af arrangementer 
og vejr.  
Traditionelt har vi herefter disse højde-
punkter i kronologisk orden og med dato 
nævnt de arrangementer, vi har haft i 
foreningen. Det vil være en kort liste, og vi 

vil derfor starte med at opliste de arrange-
menter, vi ikke kunne gennemføre.  
Kammeratskabsaftener i januar, marts og 
april. 
Slupsejlads i februar 
Fregatskydning, for andet år i træk, men 
vi skal her sige i år bliver det afholdt og 
det bliver den 26. Marts. 9. maj, Fregat-
tens dag. Skafferfest.Og ja så alle de al-
mindelige åbningsdage og øveaftener.  
Den 21. April kunne tirsdagstræffet starte 
op, dog kun i gårdhaven, og begynde og få 
liv i foreningen igen. 5. maj lagde vi tra-
ditionen tro en buket rød/hvide blomster, 
hvorefter man fortrak til gårdhaven til en 
kop kaffe og en forfriskning.  
Den 29. maj kunne vi så genåbne ma-
rinestuen helt. Lørdagsfrokosterne var i 
den første tid noget begrænset, men som 
alting stilnede af kom de ordentlig i gang 
igen.  
Den 11. Juni kunne vi holde generalfor-
samling, men som tidligere nævnt uden 
spisning.  

Herefter orienterede Erich om årets ar-
rangementer medlemsstatus m.m. inden 
han gik over til afslutningen
Tilgangen af nye medlemmer har ikke 
været stor i år, men det er ikke fordi vi 
har afvist nogen, men for at lokke nye 
medlemmer til skal vi også være synlige 
og bestyrelsen arbejder videre med dette. 
En stor tak vil jeg gerne sige til alle de 
medlemmer, der gang på gang møder op 
og hjælper med afviklingen af de arrange-
menter og opgaver der er blevet gennem-
ført igennem hele året. Det være sig lige 
fra deltagelse i Slupkoret, opsætning af 
flagalle, Skydearrangementer, afvikling af 
Lørdagsfrokoster, Mindehøjtidelig- heder, 
kammeratskabsaftener, ro-aftener, Tirs-
dagstræf, pudsedage osv osv.  
Uden disse medlemmer, der brænder for 
foreningen, havde den forening, vi kend-
er i dag, og det gode kammeratskab ikke 
kunnet bestå.  
Tusinde tak til alle jer. 
Sluttelig vil jeg sige tak til Knud Erik Over-

gaard og Martin Kamp, der begge måtte 
udtræde af bestyrelsen i løbet af 2021 af 
personlige årsager. Tak for den indsats i 
har ydet i jeres tid i bestyrelsen.  
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 2021,  
Og med disse ord overgiver vi hermed be-
retningen til generalforsamlingen. 
Erich Franzen

Der var ingen kommentarer til beretnin-
gen. 
Beretning blev herefter godkendt

3.Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse og decharge.
Regnskabet har været fremlagt 8 dage in-4



den generalforsamlingen i marinestuen 
og været tilgængelig 
Erik Lyager gennemgik det fremlagte 
regnskab, hvor han fremhævede de 
væsentligste punkter samt væsentlige 
afvigelser i forhold til sidste års regnskab. 
Der var følgende indlæg til regnskabet.
Uwe Weissfeld spurgte til ejendommens 
offentlige værdi. 
4. Bestyrelsens forslag:
Ingen. 
5.Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag
6.Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget: 
Bestyrelsen forslog, at kontingentet blev 
stiger til 500,- kr. Dette blev vedtaget
Kassereren fremlagde budgettet for 2022.
Der var ingen kommentar til budgettet. 
7. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Valg af formand for en periode på 2 år. 
På valg var Erich Franzen som formand. 
Erich ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen 
forslog Mikkel Brøgger.

Der var herefter flere indlæg fra forsam-
lingen omkring formandsposten. 
Der blev fra forsamlingen stillet forslag 
om Kjeld Thejl. Kjeld afviste at stille op 
som formand, men ville gerne stille op 
til bestyrelsen. 
Herefter var der forslag om Anders Kris-
tensen. Anders takkede forsamlingen for 
tilliden og for de mange opfordringer 
han havde modtaget, men afstod fra 
posten af to væsentlige årsager nemlig 
at opbakningen fra den eksisterende 
bestyrelse ikke havde været markant og 
en overrepræsentation i bestyrelsen af en 
enkelt familie.
Herefter blev Mikkel Brøgger foreslået 
og valgt til formand.
Erich Franzen takkede for støtten gen-
nem tiden. 
Valg til bestyrelsen. På valg var Frank 
Heede, Poul L. Bojesen og Anders Kris-
tensen. Alle ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Svend Rasmussen, 
Christian Brix Nielsen og Knud Erik 

Overgaard.
Fra forsamling blev Kjeld Thejl og Palle 
Dannemand forslået. Alle var villige til 
at stille op.
Jan Thrue og Paul Erik Nielsen blev valgt 
til stemmetællere. 
Afstemningen gav valg til Palle Danne-
mand, Kjeld Thejl og Knud Erik Over-
gaard. 
Herefter gik vi over til valg af suppleant-
er.
1. Suppleant: Vakant da Mikkel Brøgger 
er blevet til formand. 
2. suppleant. Vakant.
Sum suppleanter stillede Svend Rasmus-
sen og Christian Brix Nielsen op. Erich 
Franzen var også klar til at stille op, men 
trak sig. Herefter blev Svend valgt til 1. 
suppleant og Christian til 2. suppleant, 
Bestyrelsen ser herefter sådan ud.
Formand: Mikkel Brøgger 
Kaserer: Hans Hvitved
Steen Knudsen, Peter Brøgger, Kjeld 
Thejl, Knud Erik Overgaard, Palle 
Dannemand.
Suppleanter: Svend Rasmussen, Chris-
tian Brix Nielsen
8. Valg af revisor og revisor-suppleant-
er: 
Valg af revisor og revisor suppleant. På 
valgt var Hans Skov, der var villig til gen-
valg. Bestyrelsen forslog genvalg. Hans 
blev valgt. 
Revisorsuppleant er Uwe Weissfeld. 
Bestyrelsen foreslog Uwe Weissfeld. Uwe 

blev valgt. 
Interne revisorer er herefter.
Hans Skov og Finn Adamsen
Intern revisor-suppleant er Uwe Weiss-
feld. 
1.Valg af sendemænd til sendemand-
smødet:
Bestyrelsen bad om mandat til, at besty-
relsen udpeger sendemænd til send-
emandsmødet, der afholdes i Løgstør. 
Dette blev godkendt. Der var et indlæg 
fra Benny Magnussen om at man evt. 
Kunne udpege sendemænd som et klap 
på skulderen. 
2.Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere:
På valg som flagbærer der er Niels Jørgen 
Tastum. Niels Jørgen ønskede ikke gen-
valg. Bestyrelsen forslog John Rosborg, 
og som 1. og 2. reserve-flagbærer for-
slog bestyrelsen Per Snejbjerg og Steen 
Knudsen. Alle blev valgt. 
3. Eventuelt:
Der var ingen indlæg under eventuelt:
Årets vådeskud tilfaldt Kjeld Thejl og 
Mikkel Brøgger takkede de afgående 
bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.
Da der ikke var flere kommentarer er-
klærede dirigenten generalforsamlingen 
for afsluttet kl. 21.30

Der skal herfra lyde et stort tillykke til 
Mikkel Brøgger som Nyvalgt formand 
og til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
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             Mindeord

          DØDSFALD

Vort gode medlem Benny Ib Jensen er 
gået fra borde. Vi har desværre ikke da-
toen for dette, men Benny blev født d. 
07-01-1940. Han blev indmeldt i Ebel-
toft marineforening den 03-03-2010 og 
var her i en årrække et aktivt medlem af 
Slupkortet.

Den 15. februar gik Bernt Kaadt fra 
borde. Bernt blev født 07-11-1939. Bernt 
var tidligere søofficerer og har i denne 
egenskab bl.a. været udstationeret for 
Nato. Han blev indmeldt i 30-01-2009. 
Bernt var et kendt ansigt i Marinefore-
ningen og særdeles aktiv i Slupkoret 
hvor han ofte med sin lune bestred pos-
ten som Admiral. Vores tanker går til 
Kirsten og familien. 

Vi er også blevet orienteret om vort gode 
medlem Niels Emmertsen er gået fra 
borde. Niels blev født d. 05-10-1936 og 
blev indmeldt 12-01-1996. Vi har des-

værre ikke dødsdatoen for Niels. Niels 
efterlader sig en datter. Vores tanker går 
til hende og den øvrige familie. 

Lørdag d. 4. marts gik tidligere mask-
inchef og mangeårige gode medlem 
Niels Kofoed Hansen (Nisser) fra borde 
efter længere tids sygdom. Niels var 
gammel Ebeltofter og blev født den 24- 
04-1946. Niels var kendt under navnet 
Nisser og han havde en lang karriere 
i Mærsk bag sig. Han blev indmeldt i 
Ebeltoft marineforening den 12-01-1975 
og nåede således at være medlem i 47 år. 
Vi har gennem tiden set meget til Nisser 
og i et par år var han også suppleant til 
bestyrelsen. Vores tanker går til Bente og 
familien. 

Skulle nogle have lyst at indsende mind-
eord om nogle af vores overstående gode 
medlemmer er man velkommen til at 
sende dem til redaktionen og de vil så 
blive bragt i førstkommende Kabysrygte.

Æret være deres minde.

Traditionen tro vil vi markere årsdagen 
for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 
ved at lægge en buket rød-hvide blomster 
ved foreningens mindesten ved Havnen.
Alle de af foreningens medlemmer, der 
har lyst til at deltage i denne lille højtide-
lighed, er meget velkomne hertil. 

”Fregattens Dag” afholdes igen i år 
ved Fregatten Jylland. Programmet er 
næsten færdigt og vi henviser derfor til 
Fregatten Jyllands hjemmeside www.
fregatten-jylland.dk og til dags- og loka-
lpressen samt vor egen hjemmeside, 
www.ebeltoft.marineforeningen.dk
Vi forventer dog, at programmet kom-
mer til at se ud, som det plejer, således: 
Kl. 11.00 starter højtideligheden ved, 
at Søværnets Tamburkorps marcherer 
gennem byen ad ruten Nørrebakke, 
Adelgade, Overgade, Kirkegade og 

Nedergade til Torvet, hvor Tambur-
korpset kl. 11.30 giver en kort koncert, 
hvorefter paraden med faneborg og ud-
pegede Marineforeningsrepræsentanter 
marcherer efter Tamburkorpset til Fre-
gatten Jylland, hvor der først vil være 
tattoo ved Tamburkorpset, efterfulgt af 
velkomst og ”Søværnets Hilsen” og af-
sluttende med kanonsalut fra Bastionen, 
”Dansk Løsen”. Efter paradens tilbage-
komst fra Bastionen vil den officielle del 
være slut. 

Afholdes – som det fremgår på side 1 
lørdag den 26. marts i overensstemmelse 
med foreningens bedste traditioner her-
for. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, 

er det ”op over”, - se omtalen på 
side 1 Og så siger vi ellers blot 
”vel mødt” til en hyggelig og fornøjelig 
dag.

Ingen indlæg modtaget 
- håber de gode tider snart vender tilbage...

Skyttelauget

Slupkorets meriter 

5. MAJ
ved mindestenen på 
Havnen, 
årsdagen for 
Danmarks Befrielse

9. maj ”Fregattens Dag” ved Fregatten Jylland
årsdagen for Slaget ved Helgoland 

Årets Fregatskydning
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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

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?
17

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

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

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning sidste lørdag i marts

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2022

           Kommende arrangementer
26.-03.: Fregatskydning, - jvfr. side 1
31.-03.: Kammeratskabsaften. - jvfr. side 5
28.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. - jvfr. side 7
05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – Nærmere i april-Ka-
bysrygtet.
09.-05.: ”Søværnets Dag” – Nærmere i næste Kabysrygte

maler.striben@gmail.com

TIRSDAGSTRÆFFET: Tovholderen har været havemand i dag med blå/gule farver...
selvfølgelig i denne krigstid. 
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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

VESTERVEJ 17 · 8400 EBELTOFT

MAR
IN

E 
SH

OP OG PRESENNING
FABRIK

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44
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NYHEDER 
FRA 
HAVFRUERNE

21 Havfruer var mødt op til den år-
lige generalforsamling. Vores formand 
var ramt af Corona, så det var næstfor-
manden, Bente Klemmensen, der bød 
velkommen.
Følgende var på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Evnt.
På valg var:
Kirsten Olesen, formand (modtager gen-
valg)
Hanne Weissfeld, sekretær (modtager 
genvalg)
Ulla Lægs, kasserer (modtager genvalg)
Inge Povlsen, suppl. (modtager genvalg)
Inger Mikkelsen, suppl. (modtager gen-
valg)
Grethe Eppler, revisor (modtager gen-
valg)
ad 1)
Bente Klemmensen blev foreslået som 
dirigent, takkede for valget og konsta-
terede,
at generalforsamlingen var lovlig ind-
varslet.
ad 2)
Pia Tastum og Grethe Eppler blev valgt 
som stemmetællere.
ad 3)
Bestyrelsens beretning blev oplæst af 
næstformanden og godtaget.

ad 4)
Regnskabet blev fremlagt af kassereren 
og godkendt.
ad 5)
Kontingentet blev foreslået til kr. 200,- 
næste år – og dette blev vedtaget.
ad 6)
Der var indkommet et forslag, om at æn-
dre mødeaftenerne, så vi i stedet mødtes 
om eftermiddagen.  Dette forslag var 
ikke indkommet på rette vis, men blev 
alligevel
sat til afstemning. Flertallet stemte for 
ikke at ændre tidspunktet. Dels p.g.a. 
vanskeligheden ved at få nye yngre 
medlemmer, som måske stadig er på ar-
bejdsmarkedet og dels fordi vi stadig er 
nogle, der er optaget i dagtimerne.
ad 7)
Hele bestyrelsen blev genvalgt.
ad 8)
Intet under evnt.
Generalforsamlingen foregik i god ro og 
orden. Måske med lidt mere snak end 
vanligt.
Næstformanden måtte af og til slå lidt 
hårdt på glasset for at få ro.
Så var det tid til kaffe og dejlige snitter 
med pålæg – og ikke mindst pakkespil 
….

Ref.: Hanne

4
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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

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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Den 3. februar 2022 kunne vi endelig 
mødes i ”Havfruerne” for at ønske hin-
anden et godt Nytår. Corona restriktion-
er havde gjort, at vi måtte vente 1 måned 
med bobler og laksesnitter,  men det 
betød jo, at vi glædede os rigtig meget 
til at mødes igen. Samfundet var endelig 
åbnet op for samvær – men corona er 
stadig en skygge, der hviler over os alle 
lidt endnu. Vi havde en del afbud – men 
de 17 Havfruer, der glade var mødt op, 
var til gengæld meget opstemte!
Formanden startede med at byde alle 
velkommen og causerede lidt over coro-
na og ulemperne ved den sidste tid. Men 
glæden ved at være sammen igen kunne 
ikke skjules. Vi har fået 2 nye medlem-
mer: Lis Franzen (som ikke var tilstede) 
og Winnie Egefjord. Vi håber, at de må 
blive ligeså glade for at være med i Hav-
frueklubben, som vi andre er. Vi elsker 
at få nye medlemmer! Mange af os har 
været med i utallige år. Det er en stor 
glæde at mødes, når man efterhånden 
kender hinanden godt.

Nu lyder det næsten helt som ”Dron-
ningens Nytårstale”! Men sådan er det 
jo, når hjertet er fyldt med glæde over ”et 
land eller en klub”!
Vi talte om, hvad der kunne være på pro-
grammet de næste måneder. Marts er det 
jo Generalforsamling- nærmere vil blive 
udsendt. Lige en reminder: ingen banko! 
Det er erstattet med pakkespil. Når man 
spiller Banko må man ikke snakke! – 
mere siger jeg ikke her!
I april glæder vi os til at høre Ibens 
fortælling om en rejse til Indien.
Der var også tale om et besøg af butikken 
i Adelgade, der sælger opaler -  og som 
har deres egen mine.
Det var en dejlig aften, men vi fandt ud 
af, at det ikke skal hedde ”Om det runde 
bord”. Det fungerer ikke for de, som sid-
der om bordet! Man taler faktisk kun 
med sin nabo. Så vi går i tænkeboksen 
for at finde en måde at sidde sammen på, 
så alle kan være med i snakken. Det er jo 
det, det hele handler om!
Ref.: Hanne

 

 
 

Døgntelefon: 
86 35 10 82

etfintfarvel.dk 
Ndr. Strandvej 42 B · 8400 Ebeltoft

Mads 
Exam. bedemand

Hanna
Exam. bedemand

Jan   
Exam. bedemand 

Helga  
Exam. bedemand 

 Vi løfter opgaven efter Sv. Aage Egelund 
- og er klar til at hjælpe dig, når du får brug for et fint farvel 

medlem af

Ebeltoft 
Marineforening

1 GENSTAND
Meddelelse om  en lille
Prisstigning på øl
Grønne kort stiger til 
140,- kr. for 10 stk.
I automaten stiger prisen til 
15,- kr. pr. stk.

Deadline for indlevering af indlæg (modtages 
meget gerne) til næste nr. af Kabysrygtet: 
1. april 2022
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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...


