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Med formandens øjne
Nu er det jul igen, nu er det jul igen, og snart skriver vi 2023. Første 
halvdel af 2022 var meget præget af coronaen, således aktiviteterne 
i Marinestuen var beskedne.
Anden halvdel af 2022 blev normaliseret med pænt fremmøde til 
vore arrangementer, hvilket smitter af på indtjeningen i stuen.

Nytårsmønstring, generalforsamling, mindehøjtideligheder 4. og 5. 
maj samt Kristihimmelfartsmarch blev traditionen tro afviklet med 
pæn deltagelse. Vor sommersejllads med Viking og Caroline S gik i 
år til Faaborg, hvor vi blev modtaget og beværtet af vore gode ven-
ner her.Gl. Torvedag var en strålende dag, solen skinnede, og der 
blev solgt pænt af drikkevarer. Vi havde nok været lidt optimistiske 
med indkøb af pølser, således der kunne serveres pølser om lørda-
gen i Marinestuen hen over efteråret. Til Jubilarstævnet på Holmen 
havde vi lejet en minibus, som blev fyldt med jubilarer, og frivillige 

som ønskede at deltage. Vi havde en god dag med den traditionelle biksemad.
Fregatskydningen blev afviklet med pæn deltagelse. Efter en ulige kamp måtte den svenske 
fregat give op, og en ny fregatkaptajn kunne udnævnes – Ole C. Jørgensen. Tillykke med titlen.
Flagdagen 5. september blev et vel besøgt arrangement. Som noget nyt blev der uddelt børneme-
daljer til børn af udsendte. Denne tradition vil blive vedligeholdt i årene fremover.
De Maritime Foredrag er afviklet efter planen med en enkelt aflysning. Kim Kruuse og Torben 
Andersen har taget over efter Henning Ibsen. Det fungerer fint. En stor tak til Henning for det 
arbejde han har udført med planlægning og afvikling af foredragene.

Der er hen over året blevet udført en del nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på hus og have, 
hvor vi har måttet hente hjælp udefra. Vores Matros er blevet skåret ned og bragt til garagen 
med henblik på behandling for fodsvamp. Vi forventer, at han bliver rejst igen i bedet bag ved 
huset, således der frigøres parkeringspladser. Vi har fået fremstillet et nyt skilt til facaden – et 
skilt i teaktræ med målene 3,2 m langt – 0,40 m bredt og 0,04 m tykt. Vi glæder os til at udskifte 
eksisterende plastskilt ved en passende lejlighed i det nye år.

Vi mangler stadig hænder til kabyssen, således vi kan sætte en sild på bordet om lørdagen samt til 
lettere retter ved arrangementer. Hvis du skulle have lyst til at hjælpe til, så kontakt en af bestyrel-
sesmedlemmerne. Her ved årsskiftet skal der lyde en stor tak til alle som har givet en hjælpende 
hånd hen over året og vores annoncører som sikrer økonomien for et blad af denne kvalitet. 
Tak til alle som har doneret effekter til foreningen. En stor tak til vore familier som giver os 
mulighed for at bruge den nødvendige tid på foreningens drift.

Husk nu, at kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned,  
og hvor meget I er medejere af for et beskedent kontingent på kr.: 350.-.

Med disse ord ønskes I alle, samt Jeres familier, en god jul og et godt nytår. 
Vi ses til Nytårsmønstringen lørdag, den 7.januar 2023 kl. 11.00.

Med venlig hilsen
Erik Bodal

Erik Bodal
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Torsdag den 29. september:
Foredrag, Jay Bruun Jensen fortalte om de 
40 år han har stået i spidsen for Fyn rundt for 
bevaringsværdige træskibe. 
 
Foredraget var ledsaget af film og billeder.

Torsdag den 13. oktober:
Kammeratskabsaften med ålespisning. 

Alle pladser var besat til dette festlige  
arrangement i marinestuen, med ål i rigelige 
mængder, og til afslutning gammel ost.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse

Torsdag den 27. oktober:
Foredrag. Mange var mødt til dette spænden-
de foredrag, hvor pensioneret havnekaptajn 
Knud Erik Møller fortalte om sin lange ma-
ritime løbebane. 

Fra opvæksten i Svendborg i en sømandsfa-
milie, til egne oplevelser til søs og på land i 
det maritime miljø. Ikke mindst om den store 
sejltur med S/Y Viking: Fra Grønland over 
Canada, de store søer til USA. 

Der sejlede man gennem floder og kanaler, 
syd på til den Mexicanske havbugt og Ca-
ribien. Derfra over Atlanten til Danmark, 
Svendborg.



5

Søndag den 6. november:
Bankospil. Marinestuen var fyldt af medlemmer og ledsagere der hyggede sig med spillet om 
de mange flotte sponsorgaver samt ænder og stege. Udover at de heldige kunne gå hjem med 
gevinster, bidrog arrangementet også med et overskud til foreningen.

Torsdag den 24. november: 
Denne aftens foredragsholder var pensioneret 
politimand Tom Christensen, der fortalte om 
sine 30 år i Rigspolitiets Rejsehold.

Der var han mest beskæftiget med opklaring 
af drabssager. Han fortalte detaljeret om af-
høring af tiltalte i nogle af de groveste sager, 
som det lykkedes ham at opklare. De mange 
tilhørere fik et interessant indblik i rejsehol-
dets arbejde.

Fredag den 25. november: Årets julefrokost for medlemmerne blev en hyggelig aften med 
højt humør og god mad fra kabyssen.

Tom Christensen

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk

Morten Bytoft 
Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os

Den lokale bedemand® 
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Lørdag den 7. januar 2023, kl. 11.00:
Nytårsmønstring i Marinestuen. 

Torsdag den 19. januar, kl. 18.00: 
Pudseaften.

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 Foredrag:
Gisili Gudjonsson vil fortælle om sin tid i dengang 
Danmarks største coaster rederi A.E. Sørensen. 
Som flagskipper sejlede han mange spændende og 
dramatiske ture med ”Nanok S” til områderne ved 
henholdsvis Nord og Sydpolen.

Lørdag den 18. februar kl. 16.00: 
Generalforsamling, Se dagsorden andet sted i bladet 
Efter generalforsamlingen er der kl. 19.00 spisning i marinestuen, med følgende menu: 
Torsk med tilbehør, alternativt kan der serveres en kødret. Deltagerpris 150,00 kr. 
Påklædning helst uniform.

Tilmelding og betaling senest lørdag den 4. februar 2023, herefter er tilmelding bindende.
Betaling kan foretages lørdage ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på forenin-
gens konto: Reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393.

Kommende aktiviteter

• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
 Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

For at sikre at  
medlemskartoteket 

altid er a jour, er det 
vigtigt at du med

deler formanden, hvis 
du har fået ny post
adresse, mailadresse 
eller telefonnummer.

Send en mail til: 
erik@bodalenergi.dk 
eller tlf. 40 45 30 11.
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Torsdag den 23. februar kl. 19.00 Foredrag: 
Banjemester på Laugekock P572 Erik Schmidt, vil denne aften fortælle om anti pirat  
opgaver i det Indiske Ocean, suverænitets håndhævelse i Nordatlanten, og forskellige NATO 
-missioner i verdens brændpunkter.

Torsdag den 9. marts kl. 18.00: 
Foreningsmiddag. Spisning for medlemmer med kone / ledsager, eller enlige medlemmer til 
fælles hygge, og god mad. Vore gode kabysgaster vil fremtrylle en 2 retters middag. Menuen 
er ikke endnu lagt fast, men det forventes at blive en god aften. Deltagerprisen er 125,00 kr. 
Påklædning helst uniform.

Tilmelding og betaling senest lørdag den 25. februar, 2023, for at deltage.
Betaling kan ske lørdage ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på foreningens 
konto: Reg. nr. 1551 Konto nr. 3224636393.

Torsdag den 30. marts kl. 19.00. Foredrag: 
Martin Stockholm og Troels Ankerstjerne vil fortælle om virksomheden Danedynamics der 
udvikler maritim autonomi, et autonomt navigationssystem. Endvidere en orientering om Det 
Blå Danmark.

Nærmere oplysninger kan altid fås hos formand for aktivitetsudvalget Bjarne Jensen, 
der træffes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158. Mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk 

 
Regler for tilmelding til arrangementer, arrangeret af aktivitetsudvalget:

Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales i Marinestuen  
eller på nettet, og før sidste frist for tilmelding. Når man har skrevet sig på listen til et 

arrangement, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
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3. januar Bjarne Henning Jensen 75 år.

6. januar Jim Mollerup 85 år.

20. januar John Langelund 80 år.

28. januar Leif Nielsen 85 år.

21. februar Niels Møller 65 år.

11. marts Kim Henriksen 60 år.

16. marts Karl-Johan Nadolny 65 år.

17. marts Niels Rasmussen 85 år.

18. marts Erik Worm Mortensen 80 år.

 
Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

14. november Erling Pedersen 70 år
17. november Tove Nadolny 60 år
5. december  Flemming Bovbjerg 75 år

6. december  Torben Daugaard Pedersen 70 år

 

Vi beklager fejlen, og sender et forsinket tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JANUAR KVARTAL 2023:

Ved en fejl var følgende runde fødselsdage ikke omtalt i sidste blad:

Leje afMarineforenings lokaler
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid 

først aftales med banjermester Finn Nielsen, som også oplyser om priser og betingelser.

Finn træffes på Tlf. 28 34 99 21.

Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.

Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.
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DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vort medlem.

Henrik Wittenberg
gået fra borde.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Christian Mygind Sørensen.

Ved begravelser eller bisættelser
Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,  

kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst. 
Bestilling hos banjemester Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21. f.u.nielsen@gmail.com

Niels Arthur Bindner 50 år.
Frede Rasmussen 40 år.
Per Juul Rytter 25 år.
Per Gertz 25 år.
Henrik Lorensen Solmer 25 år.
Henning Larsen 25 år.
Kjeld Bæhring 25 år.

Einer Villy Madsen 25 år.
Trine Hainer Madsen 25 år.
Visti Nagel Pedersen 25 år.
Tonny Dyvig Madsen 25 år.
Poul Ravn Agergaard 25 år.
Rasmus Lohse 25 år.

Jubilartegn vil blive overrakt ved nytårsmønstringen, den 7. januar 2023.

Jubilæum for indmeldelse
i Svendborg Marineforening 2023.
13 medlemmer kan i 2023 markere jubilæum for indmeldelse i  

Svendborg Marineforening, det er følgende:
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Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Åbent alle dage fra kl. 11.00 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk

• Pølser / Hotdog

• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler

• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites
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Ordinær 
Generalforsamling.

 
LØRDAG DEN 18. FEB. 2023 
KL. 16.00 I MARINESTUEN, 
FÆRGEVEJ 5. SVENDBORG. 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.  Bestyrelsens forslag.

5.  Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til formanden, 
senest 2 uger inden generalforsamlingen.

6.  Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

7.  Valg. På valg er kasserer Niels Marcussen. 
Og valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
Bjarne Jensen, Jim Mollerup og Dorte Olbæk Hansen.

8.  Valg af 2 suppleanter

9.  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

10.  Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

11.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

12.  Eventuelt.

Foreningen vil være vært med en øl eller vand.

Med venlig hilsen 
Erik Bodal. Formand



1212

AMVER
Fra Kurt Kaysen har vi modtaget følgende beretning:

Search and Rescue

Før i tiden sejlede alverdens handelsski-
be rundt på havene, uden at nogen vidste 
præcist, hvor de var. Rederen fik en po-
sition, når det kunne lade sig gøre, f.eks. 
via andre skibe eller udkigsposter, og pr. 
telegram, da det blev muligt.

TITANIC-katastrofen i 1912 fik verdens 
øjne op for, hvor uhensigtsmæssigt det 
var, at ingen kendte hinandens tilstedevæ-
relse. Men ideen om et rapporteringssy-
stem, som kunne identificere andre skibe 
i nærheden i tilfælde af en nødsituation, 
kunne først gennemføres, da man fik til-
strækkelig computerteknologi. 

I 1958 begyndte drøftelser mellem U.S. 
Coast Guard og repræsentanter for rede-
rierhvervet om oprettelse af et frivilligt 
meldesystem. Den 18. juli 1958 begyndte 
AMVER som et eksperiment i Nordatlan-
ten. Bogstaverne stod for Atlantic Mer-
chant Vessel Emergency Reporting Sy-
stem. Nordatlanten var et oplagt område 
med risiko for storme, tåge og isbjerge.

Til at begynde med blev alle skibe over 
1000 BRT på en rejse over 24 timer op-
fordret til at deltage uanset nationalitet og 
med slogan: sømand hjælper sømand. 

Man sendte pr. telegram afgangstid fra 
havn, fart og destination, og derefter 
position mindst en gang i døgnet til et 
center i New York. Computeren havde 
så et billede af alle de deltagende skibe i 
området. I tilfælde af, at et skib fik brug 
for assistance, kunne centralen kalde de 
nærmeste skibe og oplyse positionen. Jeg 
har en enkelt gang været involveret i en 
hjælpeaktion midt i Stillehavet og konsta-
terede, at systemet virker.

Allerede i 1960 var der ca. 5000 skibe i 
databasen og dagligt i gennemsnit ca. 800 
rapporteringer. I 1963 plottede man skibe 
på alle verdens have. Al kommunikation 
var gratis, og efterhånden deltog flere og 
flere kystradiostationer, så det blev nemt 
og hurtigt at aflevere sine meddelelser. I 
1971 var systemet officielt verdensdæk-
kende og skiftede navn til Automated 
Mutual-assistance Vessel Rescue System, 
stadig med kaldenavnet Amver.

Senere har man jo ved hjælp af satellit-
ter fået helt anderledes styr på skibenes 
positioner, men Amver eksisterer stadig 
og bidrager sammen med andre SAR-
systemer (Search and Rescue) til global 
hurtig hjælp.
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Selv om ØK’s skibsinspektion fra starten 
opfordrede alle skibene til at deltage i 
rapporteringen, var der nogle gamle skip-
pere, som sagde: amerikanerne skal ikke 
snage i, hvor vi er henne.

Men navnlig med containerskibenes 
fremkomst fra begyndelsen af halvfjerd-
serne, blev det i de fleste skibe daglig ru-
tine at rapportere til Amver.
U.S.Coast Guard indførte et anerken-
delsessystem til skibe, som var plottet 
mindst 128 dage på et år. 

Og hvis det skete flere år i træk, blev ski-
bet tildelt et certifikat og en stander af 
forskellig farve, afhængig af åremålet. 
Jeg havde den fornøjelse at få en invita-
tion til en overrækkelsesceremoni på den 
amerikanske ambassade i København for 
på vegne af containerskibet JUTLANDIA 
at modtage en Gold Pennant.
Standeren hang på kontoret i JUTLAN-
DIA, og da jeg afleverede skibet efter sid-
ste rejse for ØK, kom standeren med hjem 
til mit hobbyrum.

August 2022 / KK

Statsautoriseret revisor
Morten Heitmann

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

Snarest muligt til: Reg. Nr. 1551 Konto nr. 3224636393

Kontingent til Marineforeningen, er uændret 350 kr. og skal  
være indbetalt til foreningens konto - senest 1. februar 2023.
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Rengøringsholdet er i gang hver tirsdag formiddag fra kl. 9.00 til kl. 11.00 
Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljelauget: 
Travaljelauget har afsluttet sæsonen  
med den traditionelle æggekagespisning 
i marinestuen, kassebeholdningen rakte 
lige til maden. Det ser desværre ud til, 
at denne aktivitet ophører efter 15 års 
fornøjelig motion, frisk luft, og socialt 
samvær.
Gennemsnitsalderen for roerne er blevet 
høj, og vi frygter for tilskadekomst ved 
ombordstigning. Vi er blevet færre i 
gruppen og må ofte aflyse roning på grund 
af afbud, så vi ikke er nok besætning. 
 
Så med mindre der kommer nye til, som vil tage over, går travaljelauget på pension.

Hilsen / Kurt

Rejseudvalget:
På det sidste møde i udvalget, meddelte formand Jim Mollerup, at han efter 11 år som 
udvalgsformand, rejseleder og medarrangør af rejser og dagture, ønskede at blive fritaget for 
dette job, med udgangen af 2022. Hvis der fremover skal arrangeres rejser og dagture for 
Marineforeningens medlemmer, er det nødvendigt at nogle vil være med og tage ansvar for at 
der sker noget. Der er p.t. 5 medlemmer i udvalget, ingen af dem har ønsket at være formand.
Har du lyst til at være med i dette spændende arbejde, så henvend dig snarest til Jim 
Mollerup, eller Erik Bodal.

Madholdet: 
Marineforeningens nystartede madhold er kommet godt fra start. Det første arrangement 
fandt sted den 14. november med 20 tilmeldte. Det blev en hyggelig aften, med en fantastisk 
menu: Porresuppe med rejer, Mørbrad i gorgonzolasauce, og en Bailey isdessert. Har du lyst, 
kan du også blive medlem af mad holdet, kontakt Erik Baagøe tlf. 24 69 62 71.

Skyttelavet: 
Alle i skyttelavet ønskes en glædelig jul og et godt nytår.  
 Skyttelavets bestyrelse

L´hombrespillerne: 
Vi er i gang hver onsdag kl. 14.00 i Marinestuen. Vi kan sagtens være flere medlemmer, så 
hvis du har lyst til at være med til dette ”herre-spil”, er du velkommen. 
Kontakt Frede Kristiansen på tlf. 40 13 11 14
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Et smykke bringer altid lykke

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg

tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185

info@svendborg-motor.dk 

www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS

Gnisten Marine A/S 
Din faste partner på vandet

Dig der sidder med den gode, sjove, spændende historie fra 
den maritime verden og de 7 verdenshave i øvrigt:

 
Det kunne eksempelvis, men ikke begrænset til, være en spændende, sjov,  
måske dramatisk oplevelse, en udfordrende opgave til søs, kort sagt, noget 

der kunne være interessant for andre at høre om. I opfordres hermed alle til 
at give det en tanke, husk: der er hverken rigtigt eller forkert, blot at det kan 

være til almen interesse og sjov læsning for vore medlemmer mv. 

Håber at høre fra jer, og I er meget velkomne til at kontakte Henning 
Ibsen forlods på telefon 20 60 01 70 eller henningibsen@hotmail.com

Invitation til dig!



Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

 Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

TONNY MADSEN

A
/S

Vi kan løse mange  
transport-opgaver 
med vores lastbiler

Vi tilbyder transport af materialer 
som sten og grus mm. i vores tip-
sættevogne samt containerkørsel, 
ligesom vi råder over to kran-grab-
biler, og vi kan løse opgaver med 

specialtransporter ved 
hjælp af vores blokvogn.

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Støt vores  
annoncører

- De støtter os!


