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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Vi befinder os i øjeblikket i den årlige del af udviklingshistorien, der hedder generalforsamlingernes periode. Jeg tror, at de fleste af os undres over at se, hvor meget plads
disse generalforsamlinger fylder i vores kalendere. Men det er faktisk en positiv ting, da
det vidner om den store demokratiske tilslutning, der hersker i de danske foreninger.
Amager Marineforening er selvfølgelig ikke undtaget, idet vi allerede har haft vores 29.
generalforsamling d. 25. febr. 2017. Men dermed sluttede det ikke, for hurtigt fulgte vi
op med deltagelse i distriktsmødet med Roskilde Marineforening som vært. Hvis man
dermed tror, at det er slut, kan jeg fortælle, at distriktsmødet også er et oplægsmøde til
endnu en slags generalforsamling, nemlig sendemandsmødet, som foregår i Aalborg
d. 13. maj 2017.
Bestyrelsen i Amager Marineforening kan blive helt forpustet, når vi samtidig kan oplyse, at vi har deltaget - og
vil deltage i diverse andre generalforsamlinger i interesseforeninger til Amager Marineforening.
Der er af gode grunde ikke plads her på forsiden til at referere fra de mange generalforsamlinger, møder og arrangementer, men bestyrelsen vil ved de store sammenkomster såvel som på de mellemliggende lørdage i marinestuen kunne give fyldestgørende referater fra de pågældende sammenkomster. Så det er endnu en grund til at
deltage i Amager Marineforenings arrangementer/åbninger m.v. Om mange emner vil man selvfølgelig også
kunne læse her i LOGGEN. Men samtidig opfordrer jeg alle vores arrangementsdeltagende medlemmer til at
sende jeres indlæg om jeres egne oplevelser af diverse arrangementer/møder m.v. til redaktionen, så det ikke
'kun' er bestyrelsens opfattelser/oplevelser, der skrives om i vores medlemsblad.
Som I kan se i aktivitetslisten, kommer der til at foregå meget i fremtiden, og Amager Marineforening vil som sædvanligt (så vidt det er muligt) fortsætte med at deltage i alle de mange relevante begivenheder her i 2017.
Til slut gentager jeg nok mig selv fra andre numre af LOGGEN, idet jeg vil opfordre alle medlemmerne i Amager
Marineforening til at deltage i både de eksterne - såvel som de interne begivenheder og arrangementer.

Den glade mester

'M/S Museet for Søfart'
Bestyrelsen vil gerne undersøge blandt medlemmerne om der er basis for at arrangere en fælles tur
til det internationalt anerkendte Søfartsmuseum 'M/S Museet for Søfart' i Helsingør i eftersommeren.
Hvis du/I vil med, så skriv dig/jer på listen i Marinestuen, el. kontakt formanden.
Besøget er for egen regning. Vi tager toget frem og tilbage. Entré koster kr. 110,-,
der inkluderer en guidet rundvisning og kaffe m/ kringle i museets café. Læs om museet: www.mfs.dk.
Formanden

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2017
Dato

Kl.

Aktivitet

1/4

13-16

Marinestuen åben

8/4

13-16

Marinestuen åben

15/4

12-18

Marinestuen åben - PÅSKEFROKOST kl. 13

22/4

13-16

Marinestuen åben

29/4

13-16

Marinestuen åben

Tilmelding

JA

____________________

6/5

13-16

9/5

10

13/5

13-16

Marinestuen åben
Buketlægning på Kastrup Kirkegård (Helgolandsveteran Hans Hansen)
Marinestuen åben
Sendemandsmøde i Aalborg (for tilmeldte)

20/5

13-16

Marinestuen åben

27/5

13-16

Marinestuen åben

JA

____________________

3/6

12-18

Marinestuen åben - PINSEFROKOST kl. 13

10/6

13-16

Marinestuen åben

15/6

19.30

Valdemars Dag - Flagfest i Holmens Kirke

17/6

13-16

Marinestuen åben

12-14

Søværnets Frømandskorps 60 år - opvisning i Københavns Havn

13-16

Marinestuen åben

24/6

JA

____________________

1/7

12-18

Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING i Marinestuen kl. 13

JA

Marinestuen åben - SÆSONÅBNING i Marinestuen kl. 13

JA

____________________

12/8

12-18

! Tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) !
_____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2017:
27. august: JUBILARSTÆVNE på Nyholm (tilmelding)
5. september: DANMARKS NATIONALE FLAGDAG
16. december: JULEFROKOST i Marinestuen (tilmelding)
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Påskefrokost i Marinestuen
lørdag d. 15. april 2017 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Flot påskemenu til kr. 125,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Påskelotteri med fine præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 8. april.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Påske!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Pinsefrokost i Marinestuen
lørdag d. 3. juni 2017 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Flot pinsemenu til kr. 125,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Pinselotteri med flotte præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 27. maj.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Pinse!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Har du husket at betale kontingent for 2017?
Skulle du have glemt kontingentbetalingen, kan det nås endnu!
Kontingentet (kr. 425,-) kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage,
eller på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Husk at skrive dit navn på indbetalingen.
Kassemesteren

Resumé af 29. ord. generalforsamling
Afdelingens 29. ordinære generalforsamling lørdag d. 25. februar 2017 blev overværet af 28 medlemmer.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsregnskab 2016, der viste et overskud på kr. 11.000,-,
blev godkendt uden bemærkninger.
Bestyrelsens ændringsforslag til lokalbestemmelserne blev ligeledes vedtaget uden bemærkninger.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Bestyrelsens forslag om kontingentstigning fra og med 2018 på kr. 10,- blev vedtaget uden bemærkninger.
På bestyrelsesmødet den 8. marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig således (uændret):
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1.-suppleant:
2.-suppleant:

John Rasmussen / 61
Preben T. Clemmensen / 189
Torben Johnsrud / 212
Søren Konradsen / 22
Jesper Vigel / 220
Michael Bundgaard / 176
Ole Skjold Hansen / 78

Ved generalforsamlingen genvalgtes vore to revisorer: John Larsen / 86 & John Strøbæk / 146. Som ny revisorsuppleant valgtes Mogens Fuglsang / 198.
Som flagbærer genvalgtes Torben S. Hansen / 218. Som reserveflagbærer genvalgtes Søren Konradsen / 22.
Alt i alt en stilfærdig generalforsamling, traditionen tro ledet af den valgte dirigent, Bent Kofoed-Hansen.
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
Ingen runde fødselsdage i 2. kvartal.
________________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Karen Elise Pinstrup Sørensen / 235
Kristian Holger Jensen - 'KEN' / 236
Jonas Jerry Jeppesen / 237

MHV (HVF 367)
SVN (1950)
ØVR

Kammeraterne byder jer hjertelig velkomne!
________________________________________________________________________________________________

Udmeldt
Leif Erik Christensen / 31

Eget ønske

________________________________________________________________________________________________

Afdelingen har 65 medlemmer.

Velkommen til

Restaurant Menu'en
Brigadevej 49, Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt mellem 11:30 - 22:00, juni, juli og august søndagslukket,
bortset fra bestilte arrangementer (min. 10 pers.).
Bordbestilling: 32 54 33 22 / 20 34 63 22 / menuen@mail.dk
Ved reservation over 10 personer skal menuen forudbestilles.
Vi leverer også mad ud af huset - pris kr. 7,- ekstra pr. kuvert - både stort og småt. Ring gerne og forudbestil.
www.restaurantmenuen.dk

Siden sidst…:
10. dec. - Julefrokost i Marinestuen: 34 var mødt frem til julehygge over en meget velassorteret og velsmagende julebuffét, som Karin, Preben og Henning stod for - stor tak for det. Med julelotteriet fulgte gode
præmier, og alle havde en herlig dag i gode venners lag.
24. dec. - Julegudstjeneste og kranselægning: flere af vore medlemmer var mødt frem til orlogsprovstens
stemningsfulde julegudstjeneste i Sømandskirken Bethel i Nyhavn. Derpå var Amager Mf's flag at finde
blandt de fremmødte flag og faner ved Mindeankeret, hvor der blev lagt 7 kranse fra hhv. søfartsrelaterede
organisationer, Indenlandsk Sømandsmission, Krigssejlergruppen & Marineforeningen - højtideligt og smukt.
7. jan. - Nytårsmønstring i Marinestuen: til dråberne af de af Marinestøtterne donerede 'perlende bobler'
ønskede 32 fremmødte hinanden Godt Nytår. Derefter gik man til de veldækkede borde, hvor man nød en
herlig nytårsbuffét, hvortil formanden og Jørgen Falkenberg bl.a. havde bidraget, og som Karin, Preben og
Henning stod for tilberedningen af - igen stor tak for det. Også et Nytårslotteri med fine præmier blev det til.
8. jan. - Marinehjemmeværnets Nytårsgudsteneste i Holmens Kirke var igen repræsenteret ved Amager
Mf's flag og adskillige medlemmer. Sogne- & orlogspræst Camilla Munch prædikede, og Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, holdt en flot tale, hvori han roste såvel Marinehjemmeværnet som
Marineforeningen for deres frivillige og uundværlige engagement. Ovenpå den følgende reception i kirken,
var vi igen i år rigtig mange, som forsøgte at omdanne 'Hviids Vinstue' til en Marinestue - det gik fint nok...
11. jan. - foredragsaften i Marinestuen: efter en dejlig varm ret gik maskinmester Gustav Schmidt Hansen
fra Kolding Marineforening 'på scenen' med sin meget fine og detaljerede beretning om Krigssejlergruppen
1939-45. Det tekniske var imidlertid 'gået til køjs' - trods gentagne vækningsforsøg - men de 20 fremmødte
fik sig alligevel en god aften. Gustav har lovet at vende tilbage snarligt med et andet af hans spændende
foredrag, og så skal vi nok få teknikken på plads til den tid. Tak til kokkene, og ikke mindst til Gustav.
4. febr. - Månedsfrokosten i Marinestuen havde 15 deltagere, der alle roste den udmærkede forlorne skildpadde m. tilbehør. Kaffen blev ledsaget af lotteri med gode præmier.
23. febr. - Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn holdt generalforsamling i MOVIA-huset med deltagelse
af bl.a. formand John Rasmussen. 'D-S' er på landsplan i gang med at forberede 800-års festlighederne i
juni 2019 for 'Slaget ved Reval/Lyndanisse', hvor sagnet fortæller at 'Dannebrog faldt fra himlen ned'.
18. mar. - Månedsskafning & foredrag i Marinestuen: lidt fornyelse er af og til nødvendig, så denne lørdag
stod Karin, Preben og Henning for sild og schnitzler til de 21 fremmødte. Derefter holdt sekretæren foredrag om sine næsten 43 år i Søværnet & Forsvaret, ledsaget af mange gamle og nye fotos. Selv om foredraget trak lidt over tiden, var der god stemning, og alle gav udtryk for tilfredshed med bestyrelsens nye
tiltag - nemlig at kombinere månedsskafning med et foredrag på en lørdag - så det vil bestyrelsen gentage
senere. Tak for mad til kokkene, og tak til Tina for at tage opvasken for os.
Redaktøren

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 København Ø.
33 15 28 86 / landskontoret@marineforeningen.dk
Stiftet 30. april 1913 / www.marineforeningen.dk

Æresformand:
Landsformand:
Distriktsformand:

H. K. H. Kronprins Frederik
Kommandørkaptajn
Jens Ole Løje Jensen
Gert A. Larsen

Marineforeningens 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.

Amager Marineforenings bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel

24 79 35 67
27 91 86 79
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79

jorras61@gmail.com
ktpretac@post.tele.dk
torbenjohnsrud@gmail.com
lnf@marineforeningen.dk
vigel@youmail.dk

1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant

Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen

20 73 41 42
38 28 32 43

rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com

Revisorer:
Revisorsuppleant

John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang

28 36 79 05
21 20 96 91
-

Flagbærer
Reserveflagbærer

Torben S. Hansen
Søren Konradsen

40 85 47 80
51 83 60 61

LOGGEN:
Redaktør (ansvarshavende):

Søren Konradsen

Red.-medarbejder & web-master:

Ole Skjold Hansen

Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 MAJ 2017
Indlæg/fotos sendes digitalt til redaktøren: lnf@marineforeningen.dk. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988.
Vi henhører under Danmarks Marineforenings Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland).
Marineforeningen består af i alt 9 Distrikter og 75 afdelinger.

Amager Marineforenings Marinestue: Randkløve Allé 5, kld., 2770 Kastrup.

www.amagermarineforening.dk.

1. april...,
men nej, ikke en aprilsnar!
Søværnets tradition med at anlægge
hvidt hue- & kasketovertræk d. 1. april,
gælder naturligvis stadig, så hermed en
erindring til medlemmerne om,
at i Marineforeningen følger vi
Søværnets gode tradition.
Bestyrelsen

Efterlysning!
Under oprydningen i Marinestuen efter
generalforsamlingen d. 25. februar, der jo havde
28 deltagere, blev der på gulvet fundet en lidt
speciel nål, udført i kobberlignende metal,
udformet som et våbenskjold og med teksterne:

'ABENTAU' & 'DEM TREUEN GAST'.
Ejermanden kan afhente nålen i Marinestuen
på lørdage i åbningstiden kl. 13-16.
Bestyrelsen

info
Marts 2016
2017
NOV

‘Marinestøtterne’
holdt sin 21. ordinære generalforsamling i Marinestuen d. 13. marts 2017.
For kun
kr. pr.generalforsamlingens
år kan du blive medlemvæsentligste
af “Marinestøtterne
på Amager“.
Her75,00
gengives
emner og beslutninger:
1) Som dirigent valgtes Ib Ketler.
STØT ‘MARINESTØTTERNE’ - VI STØTTER AMAGER MARINEFORENING !
Som stemmetællere valgtes Karin Clemmensen og Torben Johnsrud.
2) Bestyrelsens årsberetning for 2016 blev godkendt af forsamlingen.
3) Det reviderede årsregnskab for 2016 blev godkendt.
4) Bestyrelsens stillede ingen forslag.
5) Der var ingen indkomne forslag.
6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018, kr. 75,-. Forsamlingen vedtog forslaget.
7) Valg til bestyrelsen, følgende blev valgt:
Formand
Dunja Larsen, nyvalgt for 2 år
Næstformand
Britta Elling, nyvalgt for 1 år
Sekretær
Ingen valgt, bestyrelsen løser opgaven imellem sig indtil GF 2018
Bestyr.-medlem Karin Clemmensen, nyvalgt for 1 år
Bestyr.-suppl.
Inger Nørregaard Pedersen, nyvalgt for 1 år
8) Som revisorer genvalgtes John Larsen og Elin Brinkland, hver for 1 år
Birthe Olufsen, der har været en meget aktiv formand gennem en længere årrække, modtog en
buket blomster af Amager Marineforenings formand John Rasmussen, der takkede for lang og
tro gerning til gavn og glæde for Amager Mf.
John udtrykte desuden forhåbning om fremtidigt godt samarbejde med den ny bestyrelse.
Den nyvalgte formand, Dunja Larsen, uddelte ligeledes rosende ord til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer, især til den afgåede formand og sekretær, Vibse Carlsson, for deres lange virke og
fantastiske indsats.
Marinestøtternes bestyrelse

For kun 75,00 kr. pr. år kan du blive medlem af

“ Marinestøtterne på Amager “
STØT ‘MARINESTØTTERNE’
- VI STØTTER AMAGER MARINEFORENING !

Billeder fra begivenheder siden sidst…

25. febr.: vor formand dirigerer tre skæpperær
efter at have foretaget den officielle optagelse
af Karen Elise Pinstrup Sørensen, der kommer fra
Marinehjemmeværnets Dragør-flotille, HVF 367.
Foto: Leif Ernst.

Efter generalforsamlingens afslutning stod Karin,
Preben & Henning for den fremragende frokost,
bestående af to slag sild og bagefter Coq au Vin.
Her præsenterer Karin menuen for de mange
skaffere.
Foto: Leif Ernst.

18. marts: inden sekretærens foredrag om sin tid i Søværnet foretog formanden officiel optagelse
af, fra venstre, 'KEN' (Kristian H. Jensen), indkaldt i 1950, og Bendt Fogh, indkaldt i 1947.
Foto: Redaktøren.

