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Vinter 2016

26. årg.

Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mød op til afdelingens 28. ordinære

GENERALFORSAMLING
i Marinestuen
lørdag d. 27. februar 2016 kl. 11:00
Dagsorden ifølge vedtægternes § 34.
Efter generalforsamlingen er der gratis skafning for deltagerne.
Bestyrelsen

E-mail adresser
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at sende en
’Halløj’-mail til LOGGEN’s redaktør til

lnf@marineforeningen.dk
så vi kan opdatere mailadressearkivet
og undgå at benytte brevporto mest muligt.
Tak fra bestyrelsen

Ændring vedr. lørdagsfrokostbuffét’erne
På grund af vigende tilslutning til de ugentlig lørdagsfrokostbuffét’er, og for at undgå at vores kokke skal møde op
uden ’kunder i butikken’, har bestyrelsen og kokkene set sig nødsaget til at ændre på forholdene:
De lørdage, hvor der anrettes en let frokostbuffét i Marinestuen, vil fremgå af ’Begivenhedskalenderen’ her i LOGGEN.
For at buffét’en anrettes, skal der være mindst 5 tilmeldte, så aftal evt. med andre hvis I vil mødes og skaffe sammen.
Tilmelding kan fortsat ske helt frem til samme lørdag kl. 10 til enten formanden el. kassereren.
Hvis man har tilmeldt sig, og buffét’en må aflyses, vil man få besked, så husk at oplyse kontakttlf.nr. ved tilmelding.
Bestyrelsen

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2016
Dato

Kl.

Aktivitet

13/2

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

20/2

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

27/2

11
13

Tilmelding

28. ord. GENERALFORSAMLING i Marinestuen
Gratis skafning for generalforsamlingens deltagere

JA

_________________

5/3

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

12/3

12-16

Marinestuen åben - let frokostbuffét kl. 13

14/3

19

19/3

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

26/3

12-18

Marinestuen åben - PÅSKEFROKOST kl. 13

JA

Marinestøtternes 20. ord. generalforsamling i Marinestuen
JA

_________________

2/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

9/4

12-16

Marinestuen åben - let frokostbuffét kl. 13

16/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

23/4

12-16

Bededags frokostbuffét kl. 13

30/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

JA

JA

_________________

7/5

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

14/5

12-18

Marinestuen åben - PINSEFROKOST kl. 13

21/5

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

28/5

12-16

Marinestuen åben - let frokostbuffét kl. 13

JA

JA

_________________

4/6

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

11/6

12-18

Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING m. frokost kl. 13

JA

_________________

BEMÆRK! - tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS).
____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2016:
23. april: Sendemandsmøde i Korsør
13. august: Sæsonstart m. motionscykling og frokost i Marinestuen
____________________________________________________________________________________________________

Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 8.mar.
d. 14.mar.

Mogens Fuglsang / 198
Bjarne H. Mortensen / 39

75 år
65 år

_________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Hans Nielsen / 227
SVN, årg. 1969
Mathias Heidemann Schultz / 228 SVN, årg. 2010
Jackie Vernon Nielsen / 229
FSV
_________________________________________________________________________________________

Udmeldte
John V. Karslund
Frank Keld Olesen
Henning S. Pedersen
Vagn Donald Nielsen
Tonny Hassel Hansen
Kurt E. Poulsen

Eget ønske
Eget ønske
Overflyttet til Kbh. Mf.
Restance (2015)
Restance (2015)
Restance (2015)

_________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 66.

Siden sidst:
Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste søndag d. 3. januar 2016 i Holmens Kirke er flot
beskrevet i februar-nummeret af ’Under Dannebrog’. Efter gudstjenesten og det gode traktement i kirken
bagefter samledes mange fra Marineforeningerne og Marinehjemmeværnet - helt traditionelt - på ’Hviids
Vinstue’ til en hyggelig snak over ’en kop øl…’´.

Bisættelse. Til vor store sorg modtog bestyrelsen d. 31. januar meddelelse fra formanden i København
Marineforening, Leif Larsen, om at deres trofaste mangeårige medlem og sekretær i Skyttelavet, Per Bent
Jørgensen, desværre var afgået ved døden i en alder af kun 62 år.
Per Bent var jo en flittig gæst i vores Marinestue, som han boede tæt på. Per deltog også hvert år i motionscyklingen ved vores sæsonåbninger, og han var skydeleder ved bl.a. København afdelingens årlige Fregatskydninger på Søværnets Officersskole, hvori en del af vores medlemmer deltager som medlemmer af
Skyttelavet i København.
Ved bisættelsen af Per Bent, der skete fra Tårnby Kirke d. 11. februar, var Amager Mf. repræsenteret med
afdelingsflaget og en bårebuket samt adskillige medlemmer.
Vi vil huske Per Bent som en frisk og glad kammerat, der altid spredte humør og glæde omkring sig.
Æret være Per Bent’s minde.
Redaktøren

Amager Marineforening
afvikler vor

28. ordinære generalforsamling
lørdag d. 27. februar 2016 kl. 11.00 i Marinestuen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Godkendelse af årsregnskab 2015
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2017
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af sendemænd og sendemandssuppleant
Valg af reserveflagbærer
Eventuelt

forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest d. 13. feb. 2016,
endelig dagsorden samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes medio februar 2016,
der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
efter generalforsamlingen vil der være gratis skafning for deltagerne,
Marinestuen åbner kl. 10.30.

KONTINGENTBETALING 2016:
Jf. vedtægternes § 33 stk. 2 skal kontingent for forsamlingsåret 2016 være betalt for at have
stemmeret.
Kontingentet - kr. 425,00 - skal være kassereren i hænde senest lørdag d. 20. februar 2016.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage, eller på foreningens konto
i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Bestyrelsen

Redaktøren takkede af…

Redaktøren beklager…

Efter 15.623 døgns ansættelse i Forsvaret, svarende til næsten
43 år, aftrådte LOGGENs redaktør til pension med udgangen af
januar. Det skete med en afskedsreception i Kastellet, hvortil
mere end 100 personer mødte frem.
Med 26 års sejlende tjeneste og 17 års landtjeneste, deriblandt
3 mdrs. udsendelse til Kabul, Afghanistan, og afsluttende med
knap 4 års tjeneste i Kastellet som ansvarlig for ’Monumentet
for Danmarks Internationale Indsats efter 1948’ og for den
militære sikkerhed i den gamle fæstning, er tiden fløjet af sted.
Nu bliver der forhåbentlig mere tid til foreningsarbejdet.
Tak for fremmøde og gaver ved min reception,
Søren

I sidste nummer af LOGGEN (3-2015) lykkedes det
mig at få slettet vores ene revisor, John Larsen, fra
kolofonen - hvilket jeg meget skal beklage.
Det lykkedes mig også at få udnævnt bestyrelsesmedlem Alice Johnsrud til næstformand i Marinestøtterne, hvilket jeg også meget beklager.
Som en kollega en gang sagde: ”Selv en ridder kan
tisse i sin rustning…”, men nu er jeg jo hverken
ridder eller bærer rustning..., så jeg må nøjes med
at bede om forladelse for mine synder…
Redaktøren

Marineforeningen

Æresformand: H. K. H. Kronprins Frederik

Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø.

Landsformand: Kommandørkaptajn
J. Ole Løje Jensen

Stiftet 30. april 1913

Distriktsformand:

Gert A. Larsen

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles
arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen
mellem personel, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet.

Øvrige poster:

Afd.- bestyrelse:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyr.-medl.
Bestyr.-medl.
1. suppleant

John Rasmussen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Søren Konradsen
Preben Clemmensen
Michael Bundgaard
Jesper Vigel

24 79 35 67
29 28 76 38
51 83 60 61
do.
27 91 86 79
20 73 41 42
22 67 30 79

Revisor
Revisor
Revisorsuppl.
Flagbærer
1. reserveflagb.
2. reserveflagb.

John Larsen
John Strøbæk
John Werge
John Rasmussen
Søren Konradsen
Torben Hansen

28 36 79 05
21 20 96 91
27 28 66 71
24 79 35 67
51 83 60 61
40 85 47 80

Afd.’s E-mail:

torbenjohnsrud@gmail.com

LOGGENs redaktion:
Ansvarshavende redaktør
Søren Konradsen
Torvegade 21, 2.th., 1400 Kbh. K.
51 83 60 61

Redaktionsmedarbejder
Ole Skjold Hansen
Valhøjs Allé 106A, 1.th., 2610 Rødovre
38 28 32 43

Medlemsbladet LOGGEN udkommer i et oplag på 200 eksemplarer 4 gange årligt.
Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste nummer af LOGGEN:
Indlæg/fotos sendes til sekretæren. Fotos returneres efter anmodning.
Eget tryk. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

15 MAR 2016

Amager Marineforening (stiftet 1988) henhører under Marineforeningens Distrikt 1.
Afdelingens Marinestue: Randkløve Allé 5, kld., 2770 Kastrup.
Adresseforandring: meddel straks til redaktøren eller kassereren.

STØT VORE ANNONCØRER

-

DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING
!
SLOPKISTEN
Kom og se vores store udvalg af maritime effekter.
Slopkistebogen ligger altid fremme i Stuen.
Henvendelse i baren.

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !

Leverandør af ”uniformen”

Her har vi hr. Olsen. Ham vender vi tilbage til.
Landsforeningen, distriktet og afdelingerne har en fælles interesse i, at gaster og medlemmer er
passende påklædt til møder og andre arrangementer i Marineforeningens regi. En del
medlemmer, herunder måske især de nye, kan blive i tvivl eller komme med spørgsmål om den
korrekte ”uniform” og hvordan man får fat i den.
Imidlertid har færre og færre herre-ekviperingshandlere blå blazere på bøjlerne, og finder man
dem, kan man komme i tvivl om farve, m.v.
Derfor har distriktet fundet en leverandør, som kender løsningen og har et passende lager. Ellers
skaffer han…
Der er en aftale om kvalitet og priser, så medlemmerne hurtigt kan få en nobel og passende
”uniform”.
Det drejer sig om:

Skrædderen, Kirkebjerg Allé 2A, Glostrup, tlf. 43 96 28 65, www.skraedderen.dk.
Og det er hér hr. Olsen kommer ind i billedet. Han er vores kontaktmand - med næsten 35 års
erfaring indenfor sit fag i butikken. Så han véd, hvad han har med at gøre. Men hans kolleger er
bestemt også inde i sagerne. I skal sige, I kommer fra Marineforeningen, så ved ekspedienterne
besked om kvalitet m.v. for at erhverve en nobel påklædning.
Blazeren er 100% ren uld, let og behagelig, Sunwill-benklæderne er i uld og polyester med 4%
stretch. De skal - som andre pæne bukser - presses af og til for at holde folderne.
Et par grå benklæder koster 750,00 kr., en blå blazer 1.400,00 kr., og så er der 10%
marineforeningsrabat, som også gælder alle andre ikke-nedsatte varer.
Altså en kvalitetsmæssig top-uniform for kr. 1.935,00.
Hr. Olsen og hans kolleger påsyr det medbragte (fra slopkisten) blazeremblem for kr. 50,00,
lægger benklæderne op gratis, og tilpasser blazer-ærmerne for kr. 250,00.
Hr. Olsen og forretningen udsteder også gavekort, hvis man ikke lige er klar til at handle nu - eller
hvis farmand skal have et bidrag til ”uniformen”.
Og hvor finder man så Skrædderen og hr. Olsen? Det er enkelt: tag evt. S-tog til Glostrup og så
sydud af banegården, over Stationspladsen til Stationsparken, hvor man drejer til venstre. I det
første lyskryds ligger Skrædderen på Hjørnet af Kirkebjerg Allé, tre min. fra toget. I bil (der er gode
p-forhold) kører man ad Østbrovej og drejer vestpå ad Stationsvej. Østbrovej munder i nord ud i
Banegårdsvej, der mod nord ender i Hovedvejen.
God fornøjelse. I får en god modtagelse.
Opdateret 12. jan. 2016 / Erik Staffeldt, Københavns Marineforening og DM, distrikt 1.

