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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Vi er nu atter en gang nået ind i den periode på året, som vi kan betegne som generalforsamlingsperioden. Amager Marineforening deltager i alle de for foreningen relevante
generalforsamlinger, idet det er her igennem, at vi både får indflydelse og oplysninger,
og samtidig kan vi synliggørelse os.
Amager Marineforening holdt vores 30. ordinære generalforsamling d. 24. febr. 2018 i
god ro og orden. Der var genvalg på alle de opstillede poster, så den såkaldte "gamle"
bestyrelse inkl. suppleanter, revisorer, revisorsuppleant samt flagbærer og reserveflagbærer fortsætter deres arbejde i den kommende årsperiode.
Det betyder absolut ikke, at der er stagnering. Tværtimod fortsætter bestyrelsen for fulde
omdrejninger frem mod nye mål og udfordringer. De nye mål i fremtiden har vi allerede på generalforsamlingen
løftet sløret for i form af en overordnet ramme for kommende begivenheder og arrangementer. Disse vil fremgå
af begivenhedskalenderen i "Loggen" samt evt. i informationen "Sidste nyt" udsendt pr. mail. Som jeg tidligere
har skrevet, så kan bestyrelsen kun opstille rammerne for begivenheder og arrangementer, og det er så op til jer
medlemmer at udfylde dem.
Den største udfordring i den kommende årsperiode, samt i det hele taget i fremtiden, er at skaffe nye medlemmer til Amager Marineforening. Det er yderst vigtigt for vores forening, at vi får tilgang af nye medlemmer, da vi
gennem de seneste år kan se, at medlemstallet langsomt daler. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til
at forsøge at skaffe nye medlemmer til vores forening. Pga. lempelserne i optagelseskriterierne skulle det være
lidt nemmere end tidligere. Jeg er næsten sikker på, at vi alle lige kender en, der vakler i situationen omkring
det, at skulle være medlem af en Marineforening. Tag personen med ned i marinestuen til et arrangement, så
den pågældende kan se om det er noget, man kan tænke sig at deltage i. Det er kontingentmæssigt trods alt
kun 435,- pr. år vi taler om.
Når vi taler om deltagelse i arrangementer og begivenheder, er det måske lidt hårdt at kalde det udfordringer, da
der er mange trofaste deltagere til disse ting. Men jeg vil dog her opfordre alle medlemmer i Amager Mf til, så
vidt det er muligt for jer, at deltage i arrangementer og begivenheder, som bestyrelsen hårdt arbejder på at få
tilrettelagt og gennemført.
Til sidst: Husk at være glade.

Den glade mester

Har du husket at betale kontingentet for 2018?
...ellers kan du nå det endnu. Send kr. 435,- til vores konto i AL-Bank:
reg.nr. 5324, konto 0244040 - ledsaget af dit navn og skibsnummer.
Kassemesteren

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2018
Dato

Kl.

Aktivitet

24/3

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

31/3

12-18

Marinestuen åben - PÅSKEFROKOST kl. 13

Tilmelding

JA

____________________

7/4

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

14/4

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

18/4

18
19

21/4

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

28/4

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
Sendemandsmøde i Køge (for tilmeldte)

FOREDRAGSAFTEN, skafning for tilmeldte
Foredrag om "Fingeraftryk" v/ kriminaltekniker Ib Ketler

JA

JA

____________________

5/5

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

9/5

14

12/5

13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage

19/5

12-18

Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING m. PINSEFROKOST kl. 13 -

BUKETLÆGN. på Kastrup K.-gård (v/ Helgolandsveteran Hans Hansen)
JA

Herefter er Marinestuen LUKKET indtil d. 11. august 2018
5/6 13-16.30
15/6

19.30

NAVY DAY på Dragør Fort (Amager Mf udstiller i år)
VALDEMARS DAG - Flagfest i Holmens Kirke

____________________

11/8

12-18

Marinestuen åben - SÆSONÅBNING i Marinestuen kl. 13
Motionscykling kl. 09:30-12

JA
JA

______________________________________________________________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2018:
26. august: JUBILARSTÆVNE på Nyholm (tilmelding)
29. august: MINDEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
(75 år for besættelsesmagtens overfald på de danske militærinstall., flådens sænkning mm.)

5. september: DANMARKS NATIONALE FLAGDAG
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Påskefrokost i Marinestuen
lørdag d. 31. marts 2018 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Dejlig påskebuffét til kr. 125,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Påskelotteri med flotte præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest onsdag d. 28. marts.
Ledsager er velkommen. Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Påske!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Foredragsaften i Marinestuen
afholdes i samarbejde med 'MARINESTØTTERNE'
onsdag d. 18. april 2018
Vi indleder med skafning kl. 18 for tilmeldte (kr. 85,- pr. kuv.)
- skaffetilmelding senest d. 11. april 2018 til kassereren (mail el. SMS, husk skibsnr.).
__________________________________________________

Kl. 19 fortæller pens. kriminaltekniker Ib Ketler om

"Fingeraftryk og forbrydelse"
- ikke mindst om fingeraftryk som fældende beviser i en række mordsager.
Bestyrelsen

Pinsefrokost i Marinestuen
lørdag d. 19. maj 2018 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. 12. maj.
Ledsager er velkommen. Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Pinse!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Resumé af Amager Mf's 30. ord. generalforsamling
Afdelingens 30. ordinære generalforsamling lørdag d. 24. februar 2017 blev overværet af 17 stemmeberettigede medlemmer.
Som dirigent valgtes Bent Kofoed-Hansen / 75, og som stemmetællere Torben Hansen / 218 & Mogens Fuglsang / 198.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsregnskab 2017, der viste et overskud på kr. 11.756,-,
blev godkendt.
Bestyrelsens fremsatte ikke forslag, og der var ikke indkommet forslag til behandling.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2019 blev enstemmigt vedtaget.
På bestyrelsesmødet den 8. marts 2018 konstituerede bestyrelsen sig således (uændret ift. 2017):
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

Revisorerne John Larsen / 86 & John Strøbæk / 146, og revisorsuppleant Mogens Fuglsang / 198 genvalgtes.
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
Der er ikke, siden sidste LOGGEN, optaget nye medlemmer
________________________________________________________________________________________________

Udmeldt
Niels Peter Nielsen / 139
Jørgen Møller / 142

Eget ønske
Eget ønske

________________________________________________________________________________________________

Afdelingen har nu 58 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…:
9. dec. - 'Julestue' i Marinestuen samlede 15 til julehygge med gløgg og æbleskiver, juleøl og juleknas...
16. 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. - Julegudstjenesten fandt sted i Holmens Kirke, da Sømandskirken i Nyhavn er under renovering.
Holmens provst og orlogsprovst stod for gudstjenesten, der havde mange tilhørere - ikke mindst mange fra
Marineforeningerne. I silende regn gennemførtes bagefter den smukke andagt med kranselægning ved
Mindeankeret, hvor der lagdes 7 kranse fra de søfartsrelaterede organisationer, Indenlandsk Sømandsmission, Krigssejlergruppen 1939-45 og Marineforeningen. Fra Amager Mf medvirkede vi med flag og 6 gaster.
6. jan. - Nytårsmønstring i Marinestuen: til dråberne af Marinestøtternes 'perlende bobler' ønskede 26
fremmødte hinanden Godt Nytår. Derefter gik man til de veldækkede borde, hvor man nød en dejlig
nytårsbuffét, tilberedt af Karin, Preben, Henning og Jørgen Falkenberg - igen stor tak for det. Også et
Nytårslotteri med fine præmier blev det til, før man ud på aftenen brød op.
7. jan. - Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke var igen repræsenteret ved Amager
Mf's flag og adskillige medlemmer. Sogne- & orlogspræst Ulrik Pilemand prædikede, og hovedtalen blev
holdt af Marineforeningens landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen.
Ovenpå den følgende hyggelige reception i kirken, var vi igen i år mange, der forsøgte at omdanne 'Hviids
Vinstue' til en Marinestue...
3. feb. - Månedsfrokosten i Marinestuen havde 18 deltagere, der alle roste de frembragte kulinariske
lyksaligheder, som Karin, Preben, Inger & John stod for.
10. feb. åbnede skibsmodeludstillingen ved fregatten JYLLAND i Ebeltoft. 26 af Marineforeningens 75
afdelinger har leveret skibsmodeller og maritime rariteter til udstillingen, der absolut skal ses. I skrivende
stund arbejder Distrikt I på at arrangere en bustur til Ebeltoft for alle interesserede medlemmer i distriktet,
herunder også fra Amager Mf. Bestyrelsen orienterer så snart vi har nyt om turen (dato, pris, tilmeld. mm.).
20. feb. - blev HKH Prins Henrik bisat fra Christiansborg Slotskirke. Blandt de omkring 130 flag & faner, der
saluterede Prinsens båre uden for kirken efter bisættelsen var også Amager Marineforenings, båret af
flagbærer Torben og formand John. Efter højtideligheden samledes nogle af flagbærerne på Marineforeningens landskontor på Østerbro til en sandwich og en øl.
24. feb. - Amager Mf's 30 ord. generalforsamling i Marinestuen: læs resumé fra den andet sted her i bladet.
12. mar. - Danmarks-Samfundet (D-S) i Storkøbenhavn holdt generalforsamling i foreningshuset 'Kilden' i
Brøndby. I formandens fravær afviklede næstformanden, Jørgen Falkenberg, generalforsamlingen i god ro
og orden. Derpå fortalte Søren Konradsen om 'Flaget til søs', om Søværnets flag og standere og deres anvendelse, samt om Kongehusets flag. I generalforsamlingen deltog også vores formand John Rasmussen.
D-S på landsplan er ved at forberede 800-års festlighederne i juni 2019 for 'Slaget ved Reval/Lyndanisse',
hvor sagnet fortæller at 'Dannebrog faldt fra himlen ned…'.
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
21 52 05 85
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 2018
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.

9. maj

Vedr. 'Kampen ved Helgoland'

på Kastrup Kirkegård - en rigtig god tradition!

er vores tidl. formand Erling Huusfeldt kommet i kontakt med et barnebarn af veteran Hans Oluf Hansen.

Kl. 14 lægger repræsentanter fra Amager
Marineforening en buket ved gravmindet,
rejst af Marineforeningen i 1940 over
Helgolandsveteren Hans Oluf Hansen, der
var blandt de sidst levende veteraner fra
'Kampen ved Helgoland d. 9. maj 1864'.

Alle medlemmer m. ledsager er
velkomne.
Efter højtideligheden er der 'Sluk-efter' på 'Air Pub'.
Bestyrelsen

Barnebarnet har foræret Amager Mf diplomet for
Københavns Marineforenings udnævnelse af

Hans Oluf Hansen til Æresmedlem i 1929.
Erling har indsat diplomet i en klassisk ramme, og det
vil få en flot placering i Marinestuen i nær fremtid.
Amager Mf's bestyrelse takker giveren for gaven
og Erling for kontakten og for indramningen.
Bestyrelsen

info
Marts 2016
2018
NOV

‘Marinestøtterne’
holdt sin 22. ordinære generalforsamling i Marinestuen d. 5. marts 2018.
For kun Her
75,00
kr. pr. år
kan du blive medlemvæsentligste
af “Marinestøtterne
på Amager“.
gengives
generalforsamlingens
emner og beslutninger:
Generalforsamlingen havde 9 deltagende stemmeberettigede medlemmer.

STØT ‘MARINESTØTTERNE’ - VI STØTTER AMAGER MARINEFORENING !

1) Som dirigent valgtes Ib Ketler.
Som stemmetæller valgtes Preben T. Clemmensen.
2) Bestyrelsens årsberetning for 2017 blev godkendt.
3) Det reviderede årsregnskab for 2017 blev enstemmigt godkendt.
4) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
5) Der var ingen indkomne forslag.
6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019, kr. 75,-. Forsamlingen vedtog forslaget.
7) Valg til bestyrelsen - se under 'Ekstraordinær generalforsamling'.
8) Som revisorer genvalgtes John Larsen (1 år).
Som revisorsuppleant nyvalgtes Inger Nørregaard (1 år).

Da det ikke var muligt at finde de nødvendige kandidater til bestyrelsen, herunder til kassererposten, besluttede dirigenten, i samråd med formanden, at lade indkalde til en Ekstraordinær generalforsamling
med ét punkt på dagsordenen: 'Valg af bestyrelse'. Den blev afholdt d. 17. marts 2018 med deltagelse af
8 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ib Ketler blev valgt som dirigent.
Efter de gennemførte valg til bestyrelsen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyr.-medlem
Bestyr.-suppl.

Dunja Larsen (på valg i 2019)
Britta von Elling (genvalg, på valg i 2020)
Svend Jensen (nyvalg, på valg i 2020)
Karin T. Clemmensen (genvalg, på valg i 2020)
Preben T. Clemmensen (nyvalg, på valg i 2019)
Pia Arthury (nyvalg, på valg i 2019)
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…

9. dec.: Juleglade deltagere i Julestuearrangementet i Marinestuen. (Foto: Karin Clemmensen).
20. mar.: Ved flag- & faneborgen til HKH Prins
Henriks bisættelse ses Amager Mf's flagbærerteam, Torben og John som 'par nr. 2' fra højre.
(Foto: Redaktøren).

Prinsen var Marineforeningens Æresformand
1976-2008, hvorefter Prinsen var Æresmedlem
af Marineforeningen.

Herunder ses rustvognen med Prinsens båre
passerer gennem den opstillede
flag- og faneborg faner.
(Foto: Viggo Bjørn-Jensen, Slagelse Mf).

