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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Jeg håber inderligt, at det er sidste gang, at jeg skal bruge ordet "corona" på forsiden af "Loggen".
Amager MF nåede lige d. 4. december 2021 at afholde "Formandens Julegløgg", før vi endnu en gang måtte
lukke marinestuen pga. "corona". Fra midten af december 2021 og indtil slutningen af januar 2022 blev alle
arrangementer og begivenheder ifm. Amager Marineforening enten aflyst eller udsat, men lørdag d. 29. januar 2022 åbnede vi igen vores marinestue.
Den udsatte Nytårsmønstring blev afholdt med ca. en måneds forsinkelse d. 12. februar 2022. De 23 fremmødte deltagere fik en fremragende dag, især pga. Karins og Prebens kulinariske nydelser. Der skal lyde en
stor tak til Karin, Preben, Inger & Ditte for hele denne madoplevelse. Marinestøtterne havde, som vanlig, doneret champagne til velkomstdrink, og vi siger mange tak til "Støtterne".
D. 26. februar afholdt vi vores 34. ord. generalforsamling i Marinestuen.
Efter flaghejs og afsyngelse af "Kong Christian" fik Antony Finn Nielsen
tildelt 40-års tegnet for medlemskab af Danmarks Marineforening, fulgt
op af forsamlingens tre skæpperær. Stort tillykke til Finn.
Dernæst blev Bent Kofoed-Hansen udnævnt til Æresmedlem af Amager
Marineforening, og udnævnelsen til æresmedlem blev bekræftet ved tildeling af et æresmedlemsemblem samt et diplom. Formanden nævnte i
en kort tale begrundelserne for æresmedlemsudnævnelsen, der selvfølgelig blev fulgt op med tre højlydte skæpperær fra forsamlingen.
Hjerteligt tillykke med udnævnelsen, Bent.
Selve generalforsamlingen blev perfekt gennemført under Bent´s kyndige og myndige ledelse. Der var genvalg på de poster, der stod for
valg. Tillykke med valgene. I årsberetningen blev der lagt stor vægt på foreningsvirksomheden og det faldende medlemstal. Den helt store
opgave for Amager Marineforening er nu at skaffe nye medlemmer og selvfølgelig at fastholde de nuværende medlemmer. Det er virkelig
nødvendigt at skaffe nye medlemmer, hvis vi skal overleve de næste år som en aktiv og fremadrettet forening. Hvis vi ikke udvikler os, så
afvikler vi os! Kom frem med nogle gode ideer til ovenstående.
Der bliver udsendt referat af generalforsamlingen sammen med årsberetningen og bestyrelsens planer for 2022.
Til ophængning på diverse offentlige steder har bestyrelsen fremstillet A4 hverveplancher, der informerer om og reklamerer for medlemskab af Amager Marineforening. Disse bør følges op med synlig tilstedeværelse af foreningen, ellers sker der næppe noget. Planchen er
vedhæftet dette nummer af LOGGEN, og kan printes. Laminerede eksemplarer kan afhentes i Marinestuen i åbningstiden.

På generalforsamlingen blev det nævnt, at facebook kunne være et middel til at gøre Amager Marineforening mere synlig. Det er sikkert
en god idé, og bestyrelsen efterlyser derfor én eller flere personer, som har forstand på dels oprettelse af en forenings-facebook-side og
dels konstant kan holde den løbende opdateret og aktuel. Om det skal være en lukket eller åben facebook, kan vi diskutere.
Etablering af Mobil-Pay i Marinestuen blev også nævnt, men bestyrelsen mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt.
Efter generalforsamlingen var der som altid gratis skafning. I år havde et medlem sponsoreret snaps som supplement til skafningen, hvilket
forårsagede en yderligere forhøjet stemning i Marinestuen. Karin & Preben havde som sædvanligt fremtryllet en formidabel ret, som smagte
fantastisk godt.
Som det vil være mange af jer bekendt, har bestyrelsen indført afregningssedler (’Skaffekort’) i Marinestuen ved større arrangementer.
Det gør det meget nemmere for bartenderen, idet folk bare kan hente varerne og skrive dem på deres udleverede kort, der til sidst afregnes med bartenderen.
12. marts kl. 11 holder "Marinestøtterne" deres 26. ordinære generalforsamling i Marinestuen. Der holdes normalt lørdagsåbent kl. 13-16.
Der er udsendt "Sidste Nyt - FEB 2022" med beskrivelse af udflugten til Helsingør lørdag d. 2. april 2022 sammen med "Marinestøtterne".
I Helsingør besøger vi M/S Museet for Søfart, og efterfølgende skal vi skaffe i Helsingør Marineforenings nyere Marinestue i Strandgade.
Tilmelding med smørrebrødsbestilling til amager@marineforeningen.dk senest d. 26. marts.
Påskefrokosten afholdes lørdag d. 16. april 2022 i Marinestuen - vi ser frem til endnu en god dag med stor deltagelse.
Sendemandsmødet holdes i Løgstør 13.-15. maj, og næstformanden, Preben, deltager som sendemand for Amager Marineforening.
Allerede nu kan vi informere om, at vi har planlagt Pinsefrokost i Marinestuen lørdag d. 4. juni 2022, så I bør reservere denne dag til den.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne i Amager Marineforening bakker op om begivenhederne og arrangementerne i foreningen internt
såvel som eksternt. Kun på den måde kan vi bibeholde en sund forening i vækst.
Selvom året 2022 begyndte med corona-nedlukninger, kom vi hurtigt i gang i slutningen af januar, og bestyrelsen kunne genoptage sit
arbejde med fremadrettet blik, iført positive briller. Vi håber på en lys og coronafri fremtid. Med vores Marinestue har bestyrelsen og andre,
sammen med Tårnby Kommune, skabt de gode rammer, så det er nu op til medlemmerne at udfylde dem.
Den glade mester

John

Et smukt billede af Dragør Kommunes adoptionsskib siden 2008, P520 DIANA. Foto: Søværnet.

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2022
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

12/3 11-13 MARINESTØTTERNES 26. ord. GENERALFORSAMLING i Marinestuen
13-16 Marinestuen åben - Skafning for de tilmeldte (nærmere følger)
19/3 13-16 Marinestuen åben
19-20/3
LANDSSKYTTESTÆVNE i København for tilmeldte

JA
JA

26/3 13-16 Marinestuen åben
_________________

2/4

UDFLUGT til HELSINGØR - besøg på ’M/S Museet for Søfart’ og
frokost i Helsingør Marineforening - tilmelding senest 26. marts
Marinestuen er LUKKET denne dag

JA
JA

9/4 13-16 Marinestuen åben
16/4 12-18 Marinestuen åben - PÅSKEFROKOST - tilmelding senest 9. april

JA

23/4 13-16 Marinestuen åben
30/4 13-16 Marinestuen åben
_________________

7/5 13-16 Marinestuen åben
9/5

10

Buketlægning v/ Helgolandsveteran Hans O. Hansens gravminde

13-15/5
SENDEMANDSMØDE i Løgstør for tilmeldte
14/5 13-16 Marinestuen åben

JA

21/5 13-16 Marinestuen åben
28/5 13-16 Marinestuen åben
_________________

4/6 12-18 Marinestuen åben - PINSEFROKOST - tilmelding senest 28. maj

JA

11/6 13-16 Marinestuen åben
18/6 13-16 Marinestuen åben
25/6 13-16 Marinestuen åben
_________________________________________________________________________________________________________

Marinestuen holder lørdagsåbent hele sommeren
(med mindre andet meddeles)

Der planlægges også:

Sommerfest d. 2. juli i Marinestuen & ’Marinehaven’
Motionscykling og frokost d. 6. august i Marinestuen
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’
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Medlemsbladet LOGGEN udsendes alene elektronisk og findes også på hjemmesiden.
Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste nummer af 'LOGGEN': 15 MAJ 2022
Indlæg/fotos mailes til redaktøren. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Af hensyn til udsendelse af Danmarks Marineforenings tidsskrift 'UNDER DANNEBROG'
bedes medlemmernes postadresseforandring venligst meddelt afdelingsformanden.
Betaling for deltagelse i afdelingens aktiviteter sker i Marinestuen på arrangementsdagen.

STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING!

AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet den 25. nov. 1988 som Danmarks Marineforenings afdeling nr. 81.
Vi henhører under Danmarks Marineforenings Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland).
Danmarks Marineforening består af i alt 9 distrikter og 74 afdelinger.
Amager Marineforenings Marinestue: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !
Har du husket at betale kontingent for 2022? - det kan nås endnu…
Kontingentet - kr. 435,00 - indbetales senest lørdag d. 26. marts 2022.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage, eller på foreningens konto i
Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040, mrk. indbetalingen m. navn & skibsnr.
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE

Afdelingen har ingen runde fødselarer frem til juli måned
__________________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 43

Påskefrokost i Marinestuen
lørdag d. 16. april 2022 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi præsenterer en flot Påskebuffét til kr. 150,- pr. kuvert.
Tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS) senest lørdag d. 9. april
Tilmelding er bindende. Alle ud over 26 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hverandre Glædelig Påske!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Pinsefrokost i Marinestuen
lørdag d. 4. juni 2022 kl. 13:00
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi præsenterer en flot Pinsebuffét til kr. 150,- pr. kuvert.
Tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS) senest lørdag d. 28. maj
Tilmelding er bindende. Alle ud over 26 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hverandre Glædelig Pinse!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Resumé af Amager Marineforening’s

34. ordinære generalforsamling
Generalforsamlingen havde deltagelse af 17 stemmeberettigede medlemmer.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bent Kofoed-Hansen blev valgt som dirigent.
John Larsen & Mogens Fuglsang valgtes som stemmetællere.
Den udsendte Forretningsorden blev vedtaget.
Bestyrelsens årsberetning
Formanden fremlagde årsberetningen, der sammen med den skriftlige del blev taget til efterretning.
Godkendelse af årsregnskab 2021
Kassereren fremlagde det rev. årsregnskab, der viste et overskud på kr. 4.313,-. Regnskabet godkendt.
Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen fremlagde ikke forslag, men redegjorde for Bestyrelsens planer (vedhæftet dette LOGGEN).
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2023
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Formanden & bestyrelsesmedlemm. Erling Huusfeldt & Jesper Vigel blev alle genvalgt med akklamation.
Suppleanterne Svend Jensen & Torben Steffen Hansen blev begge genvalgt med akklamation.
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Som revisorer genvalgtes John Larsen & Mogens Fuglsang.
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Falkenberg.
Valg af sendemænd og sendemandssuppleant
Forsamlingen valgte Preben T. Clemmensen som sendemand og Erling Huusfeldt som sendemandssuppleant.
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Torben S. Hansen blev genvalgt som flagbærer, og Søren Konradsen genvalgtes som reserveflagbærer.
Eventuelt
Formanden orienterede om årets Sendemandsmøde, der finder sted i Løgstør i dagene 13.-15. maj.
Formanden orienterede om årets Jubilarstævne, der finder sted på Nyholm den 28. aug., tilmelding til
landskontoret senest den 30. juni.
Kassereren oplyste medlemstallene pr. 1. januar 2022 i Distriktets afdelinger.
Forslag om etablering af afdelingens egen ’facebook’ og om indførelse af ’Mobile-Pay’ behandles af
bestyrelsen.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at lade udråbe et 3-foldigt leve for Amager Marineforen.
Bestyrelsen

Konstitueringen
På bestyrelsesmødet den 2. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: John Rasmussen / 61 Næstformand: Preben Tang Clemmensen / 189 Kasserer: Søren Konradsen / 22
Sekretær: Erling Huusfeldt / 194 Desuden i bestyrelsen: Jesper Vigel / 220.
Bestyrelsens sammensætning og fordelingen af posterne er dermed uændret fra 2021.
Bestyrelsen

Siden sidst...

(af redaktøren)

4. december - Julearrangementet i Marinestuen
15 fremmødte nød formandens traditionelt fremragende juleglögg, som gav alle ’sunde, røde julekinder…’.
Endnu en dejlig dag i Marinestuen.

24. december - Julegudstjenesten i Holmens Kirke og kranselægning ved Mindeankeret

Flere medlemmer af Amager afdelingen var blandt de mange kirkegængere denne dag. Æresmedlem af
Danmarks Marineforening, tidl. orlogsprovst Ejgil Bank Olesen (Gilleleje MF), stod for prædikenen.

29. januar - Marinestuen blev genåbnet
7 medlemmer besøgte Marinestuen denne dag, på trods af kraftig blæst - ja, senere på døgnet blev det endda
til orkan. Stuen havde, pga. pandemien, været lukket siden juleglögg-arrangementet den 4. december.

12. februar - Nytårsmønstringen i Marinestuen
Denne faste mærkedag måtte udskydes til denne dag pga. pandemien. Alligevel blev det en rigtig dejlig dag i
Marinestuen med 23 til stede til dels et herligt glas ’bobler’, sponseret af ’Marinestøtterne’, og derefter en flot
buffet, tilberedt af flere af vores faste ’kulinariske ørne’.

26. februar - 34. ord. generalforsamling
17 medlemmer, alle med stemmeret, var mødt. Inden vi begyndte, blev Antony Finn Nielsen/201 tildelt tegnet for 40 års
medlemskab af Danmarks Marineforening.
Finn modtog både forsamlingens applaus og tre skæpperær.

Derefter udnævntes afdelingens mangeårige
dirigent ved generalforsamlingerne, Bent
Kofoed-Hansen/75, til Æresmedlem af Amager
Marineforening - velfortjent og berettiget.
Bent, der blev indmeldt i Marineforeningen i
1979, modtog en vingave i anledning af sin
nylige runde fødselsdag, og tillige en vingave
for at have løst dagens dirigentopgave på
allerbedste måde.
Også her var der applaus og skæpperær fra
kammeraterne i foreningen, og Bent kvitterede
ved at være vært for en omgang pilsnere.
Efter generalforsamlingen diskede Karin &
Preben op med dejlig velsmagende Coq-Au-Vin
til deltagerne - tak for dejlig mad!
(Fotos: redaktøren).

Bent takker forsamlingen for såvel udnævnelsen til
Æresmedlem som for vingaverne.
Redaktøren

