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Bestyrelsen har nu fastlagt detaljerne omkring afdelingens

Dødsfald
Vort trofaste medlem, Hans Guldager, er gået fra borde.
I en alder af næsten 84 år gik Hans fra borde den 7. september efter
kort tids sygdom. Hans, der indmeldte sig i Marineforeningens
Københavns afdeling i 1994, blev i 2008 overflyttet til Amager afdeling ikke mindst fordi Hans var bosat i Dragør og havde sin båd liggende i
Sundby Havn. Vi har haft stor glæde af Hans, hans kammeratlige
fremtoning, hans vid og af hans fortællinger om sit begivenhedsrige liv.
Hans uddannede sig som maler, og ’Malerfirmaet Hans Guldager A/S’
var og er en grundsten i ’Flügger Farver’-kæden, hvor Hans i mange år
var bestyrelsesmedlem.
Hans holdt livet igennem fast i sin drøm om havet. Han købte båd og fik
havneplads i Sundby Sejlforening, som til det sidste var centrum i hans
liv. Samtidig var han aktiv i Friluftsrådet og i Dansk Sejlunion I de år fik
han ideen om at samle alle foreninger langs Amager Strand omkring en
storstilet vision om en riviera.
Med 28 foreninger bag sig og et aktivt femmandsudvalg til at føre an,
markedsførte Hans Guldager ideen om at forvandle de øde arealer på
Østamager til den nuværende kæmpesucces Amager Strandpark. Hans Guldager ønskede at sikre fremtiden for havnen
og Sundby Sejlforening. Hans skabte således ideen om Amager Strandpark, han skabte arbejdspladser som direktør,
han var som formand for Sundby Sejlforening 1973-85 aktiv i foreningslivet, og han blev udnævnt til ’Årets Ama’rkaner i
2004’.
Hans Guldagers indsats for dansk sejlsport er anerkendt med et æresmedlemsskab af Dansk Sejlunion, som har overrakt ham en guldmedalje. Hans har også modtaget diplom fra Foreningens Hovedstadens Forskønnelse, og han har
modtaget en stribe andre danske og internationale udmærkelser og hædersbevisninger. Blandt de mange andre sager,
Hans også kæmpede for, var oprettelsen af Lynetten Havn og bevarelsen af Flakfortet. Hans var medlem af Eventyrernes Klub, og han rejste ud så ofte, det var ham muligt for opleve så meget som muligt af verden.
Da Hans gik på pension, lagde han fra kaj i Sundby og sejlede på Europas floder og farvande i omkring fem år, inden
han vendte hjem for at være et særdeles aktivt medlem af Sundby Sejlforenings Kanonlaug, af Marineforeningen og af
Sundby Sejlforenings Seniorer.
I Amager Marineforening holdt Hans bl.a. et foredrag om den engelske u-båd ’E-13’, der grundstødte på Saltholm i
august 1915, og blev beskudt fra en tysk torpedobåd. 15 briter omkom, mens 14 blev reddet ind til Holmen.
Vi traf Hans for sidste gang d. 13. august i år, da han bød os indenfor i sin hyggelige bolig i Wiedergården undervejs på
vores årlige motionscykeltur, der altid går forud for sæsonåbningen i Marinestuen samme dag. Også i den påfølgende
frokost i Marinestuen deltog Hans - til glæde for os, og ganske givet også for ham selv.

Æret være Hans’ minde
Bisættelsen foregår i stilhed.
Torsdag den 15. september er der lejlighed til at markere Hans Guldagers sidste rejse,
når Sundby Sejlforening er rammen for et arrangement i Hans’ festlige ånd fra klokken 15 til 18.
I stedet for kranse og blomster kan Sundby Sejlforenings Seniorer betænkes på konto 5324 0000 344037,
mærket ”Hans” + givers navn.
Hans Guldagers aske bliver, efter hans eget ønske, strøet ud over Øresund ved en senere lejlighed.
Redaktøren
Kilde: mindeord på Sundby Sejlforenings hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk

MÅNEDSSKAFNING i Marinestuen!
Oktober-skafningen finder sted

lørdag d. 15. oktober 2016 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)
Medlemmer m. ledsager samt Marinestøtteforeningsmedlemmer m. ledsager
kan tilmelde sig i Marinestuen el. til kassereren Torben senest lørdag d. 8. oktober
(mail til torbenjohnsrud@gmail.com el. SMS til 29 28 76 38). Tilmelding er bindende.
Pris pr. kuvert: kr. 85,- (der betales ved fremmødet). Lotteri med flotte præmier.
Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen

Her, og i rubrikken nedenunder, kunne der have været hver sin annonce.
Kender du en el. flere, der kan tænke sig at annoncere billigt, så kontakt bestyrelsen.

