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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Man orker snart ikke at skrive mere om corona-situationen, da hele pandemien åbenbart udvikler sig i forskellige retninger. Selvom restriktionerne her fra 1. marts 2021 er blevet lempet en del, så er restriktionerne for
vores type forening stadig opretholdt. Tårnby Kommune oplyser, at kultur- og fritidsområdet stort set er lukket
frem til foreløbigt 5. april 2021 pga. myndighedernes restriktioner. Alle indendørs kommunale mødelokaler er
lukket indtil 6. april 2021, og det er foreningernes bestyrelser, der er ansvarlige for, at de overholder retningslinjerne på deres område.
Selvom Amager Marineforening siden begyndelsen af december 2020 har været fuldstændig klar med rammerne (i form af en ny marinestue), så har diverse restriktioner gjort, at vi overhovedet ikke har kunnet udfylde
rammerne, da alle sociale arrangementer i kommunale lokaler ikke har været tilladte.
Men vi skal tænke alternativt og fremad. Fra mandag d. 1. marts 2021 er det muligt at dyrke udendørs organiserede foreningsaktiviteter
for maksimalt 25 personer. Jeg er i gang med, ud fra mit medlemskab af bestyrelsen i min ejerforening, via administratoren at undersøge,
om generalforsamlinger og foreningsmøder med op til 25 deltagere udendørs går ind under disse bestemmelser. Vi kan så måske arbejde
med nogle ting ud fra svaret. Under alle omstændigheder skal vi lige først have tilladelse fra Tårnby Kommune, da vi er lånere af deres
lokaler og området omkring.
Som tidligere berettet er bestyrelsen i Amager Marineforening øjeblikkeligt klar med en begivenhedskalender, så snart restriktionerne
bliver lempet eller ophævet, og der kommer en genåbningsplan fra myndighederne og Tårnby Kommune. Bestyrelsen har en tro på, at
når vaccinationerne er kraftigt udrullet i forhåbentlig nærmeste fremtid, så kan vi i Amager Marineforening påbegynde de aktiviteter, der
er kendetegnende for en marineforening.
Som bestyrelsen skrev i "Sidste Nyt" er der bare at sige: "Tag den positive hat på, se lyst på tilværelsen og håb det bedste for fremtiden”.
Bestyrelsen håber snart at se Jer alle i den nye marinestue. Den positive og nogenlunde glade mester,

John

Fristen for afholdelse af 33. ord. generalforsamling atter udsat
Landsbestyrelsen har igen set sig nødsaget til at udsætte fristen for afdelingernes afholdelse af
generalforsamlingerne, denne gang til udgangen af juni måned.
Selv om vi stadig venter på at kunne åbne vores nye Marinestue, håber bestyrelsen at alle
medlemmer betaler kontingent for 2021, og har du ikke nået det, er det stadig muligt.
Husk på, at for at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal kontingent for 2021 være betalt.
Kontingentet - kr. 435,00 - bedes være kassereren i hænde snarest og senest lørdag 27 MAR 2021.
Kontingentet indbetales på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank:
reg.nr. 5324 kontonr. 0244040, mrk. indbetalingen m. navn & skibsnr.
Bestyrelsen

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2021
I sidste nummer af ”LOGGEN” skrev vi nogle mulige datoer for kommende aktiviteter,
som vi håbede på at kunne gennemføre. Det har desværre vist sig ikke at være muligt.
Men forhåbentlig åbner samfundet snart, med løft af forsamlingsforbuddet til følge.
Når det sker, vil bestyrelsen straks melde ud via ’SIDSTE NYT’ - også, og ikke mindst,
om datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Om de landsdækkende aktiviteter kan - med forbehold for ændringer - oplyses:
Jubilarstævnet på Nyholm afholdes planmæssigt søndag d. 29. august 2021.
Stævnet afholdes for årgangsjubilarer i både 2020 og 2021.
Tilmelding til sekretæren fra tirsdag d. 6. april 2021.
Sendemandsmødet i Skagen er endnu engang udsat - nu til
lørdag d. 11. september 2021.
Landsskyttestævnet i Ebeltoft er udsat til d. 2.-3. oktober 2021.
___________________________________________________________________________________________

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

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAG
d. 8. mar.
d. 14. mar.
d. 21. mar.
d. 7. maj
d. 25. maj
d. 5. juni

Mogens Fuglsang / 198
Bjarne H. Mortensen / 39
Jackie V. Nielsen / 229
Torben S. Hansen / 218
Poul C. Rafn / 186
Anthony Finn Nielsen / 201

80 år
70 år
40 år
70 år
80 år
80 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke!
__________________________________________________________________________________________

AFGANG
Finn Marcussen / 234 (eget ønske, bor i Australien)
__________________________________________________________________________________________
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Amager Marineforening
indkalder til

33. ordinære generalforsamling
DATOEN BEKENDTGØRES SÅ SNART VI KAN
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Godkendelse af årsregnskab 2020
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2022
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 2 uger før afholdelsesdatoen,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2020 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes
mindst 4 uger før afholdelsesdatoen,
- der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
- pga. covid-19 restriktionerne er det desværre ikke muligt at skaffe efter generalforsamlingen,
- Marinestuen åbner kl. 10:00 på afholdelsesdatoen.
Bestyrelsen

Velkommen til

Restaurant MENU'en
Brigadevej 49, 2300 Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt kl. 11:30 - 22:00, juni, juli og august har vi 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

