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Medlemsblad & Nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Vi er nu nået ind i forårsperioden, hvor der sædvanen tro bliver afholdt en masse generalforsamlinger, distriktsmøder og bestyrelsesmøder. Jeg har før kaldt den for 'generalforsamlingsperioden'. Samtidig kan vi konstatere, at vi går mod lysere tider rent kalendermæssigt,
men forhåbentlig også foreningsmæssigt.
Amager Mf har afholdt vores 31. ord. generalforsamling d. 23. februar, og der var udskiftning
på 1. suppleantposten, idet Michael Bundgaard pga. skiftende arbejdstider ikke ønskede at
fortsætte på posten, og Svend Jensen stillede sig så til rådighed og blev valgt til posten.
Der skal fra bestyrelsen lyde et velkommen til Svend. Til Michael skal der fra bestyrelsen lyde en tak for velgjort
tjeneste på posten og tak for et godt samarbejde. Generalforsamlingen gik som sædvanlig udmærket, og den
efterfølgende fremragende skafning afsluttede en rigtig god dag. Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med "fuld kraft
frem", idet vi allerede har hovedpunkterne for aktivitetsplanen 2019 klar, og der vil helt sikkert blive tilføjet en
masse begivenheder, så bestyrelsen får rigeligt at se til.
Distriktsmøde 1-2019 blev holdt i Ishøj Mf d. 26. febr. Mødet foregik med en del overordnet snak, fælles beslutninger og diverse informationer. En del af disse ting vil I medlemmer løbende blive orienteret om. I forbindelse med
distriktsmødet var der fremragende skafning, som Ishøj Mf skal have stor ros for.
Den 9. marts afholdt Marinestøtterne deres 23. ord. generalforsamling i Marinestuen. Generalforsamlingen forløb
godt, og referatet er sendt til Marinestøtternes medlemmer og til bestyrelsen i Amager Mf..
Den 3. april havde bestyrelsen arrangeret foredrag i Marinestuen med Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik H. Rasmussen. Medlemmerne var informeret om foredraget i "Sidste Nyt", feb. 2019, men desværre
havde blot 14 tilmeldt sig. Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte foredraget til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan
nå op omkring 30 tilhørere, som vi mener er et krav når en kommandør stiller sig til rådighed for afdelingen.
Den 20. april er der påskefrokost i Marinestuen - meld jer til dette herlige arrangement senest d. 15. april.
Den 18. maj afholder landsforeningen Sendemandsmøde i Randers (se fremlagt materiale i Marinestuen).
Udover disse begivenheder har bestyrelsen også opgaven at skaffe nye medlemmer. I 2018 har vi fået ét nyt medlem, og her i starten af 2019 to nye medlemmer. Desuden er der overflyttet et medlem til Amager Mf, så vi er på
vej. Men bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at arbejde med at få flere medlemmer til foreningen. Jeg er
sikker på, at mange af jer på en eller anden måde kender nogle, der kan være interesserede i et medlemskab.
Reklamér der hvor I kommer for et medlemskab i Amager Mf, og tag evt. interesserede med ned i Marinestuen, så
de får en fornemmelse af, hvem og hvad vi er og står for.
Marinestuens indretning, vedligeholdelse og fornyelse er også en af de store opgaver i fremtiden. Derudover er der
de daglige, ugentlige og md.-lige opgaver med indkøb, skafning, rengøring, regnskab osv., der også skal udføres.
Til sidst vil bestyrelsen som sædvanlig opfordre jer medlemmer til at deltage i vores egne interessante arrangementer, såvel som i de mange eksterne begivenheder, fx 'Dannebrog 800 år' d. 15. juni i år.
Den glade mester, John

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2019
Dato
6/4
13/4
20/4
27/4

Kl.
13-16
13-16
12-18
13-16

Aktivitet
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, PÅSKEFROKOST kl. 13
Marinestuen åben, kaffe & kage

Tilmelding

JA

__________________________

4/5
5/5
11/5
18/5
25/5
29/5

10
13-16
13-16
09-16
13-16
11-13

MARINESTUEN LUKKET
KRANSELÆGNINGSHØJTIDELIGHED ved Mindeankeret i Nyhavn
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
SENDEMANDSMØDE i Randers (for tilmeldte)
Marinestuen åben, kaffe & kage
"PEACEKEEPERS DAY", parade i Kastellet for vore veteraner

JA

__________________________

1/6 13-16
8/6 12-18
9/6-9/8 15/6 10-15

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, PINSEFROKOST kl. 13 - SÆSONAFSLUTNING
MARINESTUEN SOMMERLUKKET
"DANNEBROG 800 år", bl.a. flag-/faneparade i indre by - se Dagspressen

JA

__________________________

10/8
17/8
24/8
25/8
31/8

08:30
12-18
13-16
13-16
10-16
13-16

SÆSONÅBNING, motionscyklingen "TOUR de AMAGER"
Marinestuen åben, ÅBNINGSFROKOST kl. 13
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
JUBILARSTÆVNE på Nyholm
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA
JA

JA

__________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2019:
15. juni: 'DANNEBROG 800 år', stort arrangement i Københavns indre by
4.-6. september: Internationalt flådebesøg i Københavns Havn
5. september: Flagdag - Tårnby Rådhus, Kastellet & Dragør Rådhus
8. september: Holmens Kirke - 400 år, festgudstjeneste
20. oktober: Kranse- & buketlægning, St. Magleby Kirke & Dragør Havn

Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.
HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT 2019?
...ellers kan du nå det endnu. Send kr. 435,00 til vores konto i AL-Bank:
reg.nr. 5324, konto 0244040 - ledsaget af dit navn og skibsnummer.
Kassemesteren

Påskefrokost i Marinestuen
lørdag d. 20. april 2019 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Flot påskebuffét til kr. 140,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Påskelotteri med flotte præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest mandag d. 15. april.
Ledsager er velkommen. Tilmelding er bindende. Alle ud over 40 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Påske!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Mindehøjtidelighed ved Mindeankeret
i Nyhavn
søndag d. 5. maj 2019 kl. 10
Tale & kranselægninger i anledning af Befrielsesdagen i 1945.
Arrangør: 'Krigssejlergruppens Pårørende' og foreningen 'Senior Sailors'

Alle er velkomne!
Bestyrelsen

Pinsefrokost i Marinestuen
lørdag d. 8. juni 2019 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Dejlig pinsebuffét til kr. 140,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Pinselotteri med flotte præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest mandag d. 3. juni.
Ledsager er velkommen. Tilmelding er bindende. Alle ud over 40 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Pinse!
Pinsefrokosten markerer også sæsonafslutning i Marinestuen.
Vel Mødt!
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
NYT MEDLEM
Ditte Underbjerg / 239
Svend Erik Juul Pedersen / 240
Rasmus Juel Hansen /241

HFL (DFDS)
SVN 1969 (Flåderadio Stevns)
SVN 2003 (overflyttet fra Assens)

Fødselsdage
d. 28. marts
d. 5. maj
d. 11. maj

Svend Jensen / 69
Ditte Underbjerg / 239
Mathias Heidemann Schultz / 228

70 år
65 år
30 år

Jubilæer i Marineforeningen
40 år
25 år
20 år

Bent Kofoed-Hansen / 75
John Larsen / 86
Allan Michael Jørgen Christensen / 145

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!
Dødsfald
Henning Christoffer Mortensen / 224

ÆRET VÆRE HENNINGs MINDE!
Afdelingen har 59 medlemmer.

Resumé af Amager Marineforenings
31. ord. generalforsamling lørdag d. 23. februar 2019
Inden generalforsamlingen tog sin begyndelse, optog formanden Ditte Underbjerg/239 som ét af afdelingens nye medlemmer.
Endvidere dekoreredes Bent Kofoed-hansen/75 med Marineforeningens 40-års medlemstegn, ligesom John Larsen/86 dekoreredes med
Marineforeningens 25-års medlemstegn. Herefter overgik man til selve generalforsamlingen:
Som dirigent valgtes Bent Kofoed-Hansen/75, og som stemmetællere valgtes John Larsen/86 og Mogens Fuglsang/198. Generalforsamlingen havde deltagelse af i alt 20 medlemmer, heraf 19 med stemmeret. Referent var sekretær Søren Konradsen/22.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsregnskab 2018, der viste et overskud på kr. 4.053,00, blev godkendt.
Bestyrelsen fremsatte ikke forslag, og der var ikke indkommet forslag til behandling.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2020 (kr. 435,00) blev enstemmigt vedtaget.
På bestyrelsesmødet d. 12. marts konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
John Rasmussen/61
(ikke på valg)
Næstformand:
Preben Tang Clemmensen/189
(genvalg for 2 år)
Kasserer:
Torben Johnsrud/212
(genvalg for 2 år)
Sekretær:
Søren Konradsen/22
(ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem:
Jesper Vigel/220
(ikke på valg)
1.-suppleant:
Svend Jensen/69
(nyvalg for 1 år)
2.-suppleant:
Ole Skjold hansen/78
(genvalg for 1 år)
Revisorerne John Larsen/86 & John Strøbæk/146 samt revisorsuppleant Mogens Fuglsang/198 blev alle genvalgt for 1 år.
Som flagbærer genvalgte Torben S. Hansen/218, og som reserveflagbærer genvalgtes Søren Konradsen/22 - begge for 1 år.
Generalforsamlingen forløb både roligt og værdigt, professionelt styret af dirigenten Bent Kofoed-Hansen/75.
Bestyrelsen

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 m.fl.:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær & Persondataansvarlig
Bestyrelsesmedlem
1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Flagbærer
Reserveflagbærer
Web-master

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Svend Jensen
Ole Skjold Hansen
John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang
Torben S. Hansen
Søren Konradsen
Ole Skjold Hansen

24 79 35 67
21 52 05 85
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79
25 76 03 85
38 28 32 43
28 36 79 05
21 20 96 91
40 85 47 80
51 83 60 61
-

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

LOGGEN:
Redaktion: Søren Konradsen (ansv.hav.) og John Rasmussen. Indlæg & fotos sendes digitalt til: LNF@marineforeningen.dk
Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 MAJ 2019.
Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Indsendte indlæg, der bringes i bladet/nyhedsbrevet, er ikke nødvendigvis udtryk for bestyrelsens holdning.

AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988 som Marineforeningens afdeling nr. 81.
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. Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank).
www.amagermarineforening.dk.

Velkommen til

Restaurant MENU'en
Brigadevej 49, Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt kl. 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.e
www.restaurantmenuen.dk

Marinestøtterne
på Amager
Resumé af

23. ordinære generalforsamling
i Amager Marineforenings Marinestue lørdag d. 9. marts 2019:
Generalforsamlingen havde 15 deltagere, alle med stemmeret. Som dirigent valgtes Søren
Konradsen, og som stemmetællere valgtes John Rasmussen og Alice Johnsrud.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Britta von Elling
Preben Tang Clemmensen
Dunja Larsen
Karin Troest Clemmensen
Anja Povelsen

(nyvalg for 2 år)
(genvalg for 2 år)
(nyvalg for 1 år)
(ikke på valg)
(nyvalg for 2 år)

Det var desværre ikke muligt at vælge en suppleant til bestyrelsen.
Kontingentforslaget for 2020 - kr. 75,00 (uændret) blev vedtaget.

BLIV MEDLEM AF MARINESTØTTERNE FOR BARE KR. 75,- ÅRLIGT!
- kontakt ét af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen

M/S Hans Hedtoft - 60-års mindegudstjenesten
i Holmens Kirke d. 30. januar 2019
blev noget af et tilløbsstykke med omkring 600 mennesker til stede. En meget speciel stemning sænkede sig
over menigheden fra start, og oplæsningen af navnene
på de 95 omkomne ved forliset syd for Kap Farvel understregede højtideligheden betydeligt. Centrum for mindegudstjenesten var naturligvis de mange pårørende til de
omkomne, men også tilstedeværelsen af redningskransen - det eneste, der siden forliset er fundet fra skibet var et væsentligt samlingspunkt.
Det har efterfølgende vist sig, at flere af de pårørende har
følt en lettelse, - et åg er løftet fra deres skuldre ovenpå
gudstjenesten, hvor både forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Holmens provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, fik sat de rette ord på den tragiske ulykke, og ikke mindst
på det tragiske og uværdige efterspil, der fulgte ovenpå forliset, og som de pårørende på ingen måde havde fortjent.
Det grønlandske flag og to flag fra hhv. København og Brøndby Marineforening prydede kirken.
Tekst & foto: redaktøren.
Redaktøren.

Siden sidst...
8. dec. samledes 15 juleglade medlemmer & ledsagere i Marinestuen
til julehygge (billedet, foto: redaktøren).
15. dec. mødtes 38 medlemmer & ledsagere til den traditionsrige julefrokost i Marinestuen. Karin & Preben diskede op med en flot julebuffét, hvortil enkelte medlemmer også havde bidraget - tak for det.
Bagefter, ved kaffen, var der et flot julelotteri, og alle gik hjem i godt
julehumør og i god julestemning.
24. dec. kl. 12 samledes omkring 100 mennesker til julegudstjeneste i
Holmens Kirke, hvor Holmens provst og orlogsprovst og organisten
bragte alle i den rette julestemning. Kl. 13 samledes så ca. 200 mennesker til den årlige kranselægningshøjtidelighed ved
Mindeankeret i Nyhavn. Fra Amager Mf medvirkede vi med flaget og 6 medlemmer.
5. jan. stillede 23 gaster & ledsagere i Marinestuen til Nytårsmønstring. Atter en dejlig buffét fra Karin & Prebens hænder
glædede de fremmødte, og et Nytårslotteri blev da også afholdt.
6. jan. afholdt Marinehjemmeværnet og Marineforeningen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, hvortil var kommet ca. 300
deltagere. Sogne- & orlogspræst Camilla Munch holdt en både munter og vedkommende prædiken, og Kvindelige Marineres
Musikkorps bragte vellyd i deltagernes ører. Fra Amager Mf deltog vi med flaget og 6 gaster. Efterfølgende samledes mange
- helt i overensstemmelse med traditionen - på Hviids Vinstue til 'sluk-efter'.
21. feb. medvirkede 7 medlemmer ved bisættelsen i Kastrup Kirke af vort gode medlem Henning Christoffer Mortensen, 72
år. Vi vil huske Henning som den gode kammerat han var, og for hans store hjælpsomhed i kabyssen ved mange skaffearrangementer. Henning er savnet i vor kreds.
31. mar. medvirkede afdelingen med flaget og 4 gaster ved markeringen på Holmens Kirkegård i anledning af skibsværftspartner og underdirektør ved Orlogsværftet, William Wains 200-års fødselsdag. Ved højtideligheden, der samlede 30 deltagere, talte formanden for Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner, kommandør Gustav Lang, og der lagdes kranse
af Selskabet, Søværnet, Maskinmestrenes Forening, Holmens Kirke og Danmarks Marineforening.

Kommandør Gustav Lang taler ved William Wains grav på Holmens Kirkegård. Amagers flagbærer står til højre. Foto: Birger Tykskov.

4. apr. deltog afdelingen med flaget og 3 gaster i fejringen af NATOs 70-årsdag, der markeredes med en stor parade i
Kastellet. Her var der taler af formanden for Danmarks Veteraner, HKH Prins Joachim, forsvarsministeren og af generalsekretæren i Atlant-sammenslutningen. Der lagdes der 14 kranse ved Monumentet for Danmarks internationale indsats efter
1948', og bagefter var der reception i det gamle Kastel.
Redaktøren

Billeder fra 31. generalforsamling

Formanden optager Ditte Underbjerg som nyt medlem i afdelingen.

De to jubilerende medlemmer, John Larsen (25 år) og Bent Kofoed-Hansen (40 år) modtager tre skæpperær.
(Fotos: redaktøren).

