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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
’Mester’ har ordet…!
Jeg vil indlede med at takke for valget som Amager Marineforenings nye
formand. De forskellige ting og forretningsgangen er ikke nye for mig, da jeg
siden 1990 i flere omgange har været i bestyrelsen som næstformand. Men
som formand er der trods alt flere sager, som der direkte skal arbejdes med.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som nævnt inde i
bladet. Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen startet motoren
og sat fulde omdrejninger på skruen med "full pitch ahead".
Det er så op til jer medlemmer at udfylde denne ramme både kvantitativt og kvalitativt, således, at vi
opnår den højeste virkningsgrad.
Internt i foreningen fortsætter vi med lørdagsskafningerne efter samme procedure som nævnt i Loggen
nr. 1, 26 årg. Vi fortsætter selvfølgelig også med skafningerne til de forskellige højtider samt faste
begivenheder internt i Amager Marineforening. Dette fremgår af begivenhedskalenderen inde i bladet.
Eksternt fortsætter vi også med at deltage i de forskellige begivenheder, der forekommer i løbet af
året. Disse kan I se i oversigten for aktiviteter inde i bladet.
Bestyrelsen ser frem til at så mange medlemmer som muligt deltager i både de interne - såvel som til
de eksterne aktiviteter.
Med motoren i god stand og med bestyrelsen i spidsen for besætningen, stævner Amager Marineforening ud mod et godt år, og ved hjælp af et godt samarbejde vil vi trygt møde de kommende
udfordringer.
"Mester"

PÅSKEFROKOSTEN i Marinestuen d. 26. marts:
sidste øjebliks mulighed for tilmelding
til formanden er senest på tirsdag d. 22. marts kl. 15.

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2016
Dato

Kl.

26/3

12-18

Aktivitet

Tilmelding

Marinestuen åben - PÅSKEFROKOST kl. 13

JA

_________________

2/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

9/4

12-16

Marinestuen åben - let frokostbuffét kl. 13

16/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

23/4

12-16

Bededags frokostbuffét kl. 13

30/4

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

JA

JA

_________________

7/5

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

8/5

14

14/5

12-18

Marinestuen åben - PINSEFROKOST kl. 13

21/5

12-16

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)

28/5

12-16

Marinestuen åben - let frokostbuffét kl. 13

Buketlægning på Kastrup Kirkegård
JA

JA

_________________

4/6

12-16

5/6 13-16.30

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)
’Navy Day’ på Dragør Fort
Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING m. frokost kl. 13

11/6

12-18

15/6

19

’Valdemars Flagfest’ i Holmens Kirke

18/6

10-16

’Forsvarets Dag’ på Kronborg (40 år)

JA

JA

_________________

BEMÆRK! - tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS).
____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2016:
13. august: Sæsonstart m. motionscykling og frokost i Marinestuen
28. august: Jubilarstævne på Nyholm
5. september: Den Nationale Flagdag
____________________________________________________________________________________________________

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

Buketlægning på Kastrup Kirkegård søndag d. 8. maj kl. 14
i mindet om den sidst levende Helgolandsveteran Hans O. Hansen, Maglebylille.
Alle er velkomne. Bagefter ’slukker-vi-efter’ på Air Pub.

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d.
d.
d.
d.

7.
25.
28.
5.

maj
maj
maj
juni

Torben Steffen Hansen / 218
Poul C. Rafn / 186
Kjeld Christiansen / 200
Anthony Finn Nielsen / 201

65 år
75 år
70 år
75 år

_________________________________________________________________________________________

Ingen nye medlemmer optaget siden sidst
_________________________________________________________________________________________

Udmeldt
Erik G. Pedersen

Eget ønske

_________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 65.

Siden sidst…:
Generalforsamling i ’Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn’: vor nyvalgte formand, John Rasmussen, og redaktøren deltog i Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavns generalforsamling i MOVIA-huset d.
29. februar. Generalforsamlingen, der havde 19 deltagere, forløb planmæssigt, og der var genvalg til bestyrelsen til bl.a. Jørgen Falkenberg. Der orienteredes bl.a. om planlagt markering af 100-års dagen for salget
af De Vestindiske Øer i 2017, og om planer for national markering af 700-året for ’Valdemars Dag’ d. 15. juni,
da Dannebrog jo ifølge sagnet faldt ned fra himlen i 1219 under ’Slaget ved Reval’ i Estland.
Efter generalforsamlingen lyttede deltagerne til et spændende foredrag om De Vestindiske Øer, hvor man
stadig flager med Dannebrog på de offentlige bygninger.

Generalforsamling i ’Københavnske Soldaterforeningers Samvirke’: redaktøren, der gennem en
årrække har siddet som suppleant til bestyrelsen i Samvirket, blev valgt som ny Samvirkeformand efter Ole
Breitenstein ved generalforsamlingen d. 14. marts 2016. Også Skydeudvalgsformand Peter Parbst trak sig
tilbage efter 12 år på posten, og skydeudvalget vil nu konstituere sig med ny formand. Generalforsamlingen
vedtog nye vedtægter, og bagefter var der smørrebrød til de 24 fremmødte fra 8 ud af i alt 14 tilknyttede
medlemsforeninger fra Hær, Flåde og Flyvevåben.

Generalforsamling i ’Selskabet Danske Tordenskiold-Venner’: vor formand, Bent Kofoed-Hansen
og redaktøren deltog i Selskabets 25 ord. generalforsamling på Søværnets Officersskole tirsdag d. 15. marts
2016, der havde 70 deltagere. Formanden, kontreadmiral Lars Kragelund, udnævnte Selskabets arrangementskoordinator Chris Dam til Æresmedlem af Selskabet, og Chris er dermed i klasse med bl.a. enke efter
Selskabets stifter, fru Inge Friisager, afdøde Kgl. Skuespiller Palle Huld og Selskabets tidl. formand, viceadmiral Jørgen F. Bork.
I beretningen for 2015 så formanden tilbage på fejringen af dels Selskabets 50 års jubilæum d. 28. oktober,
og dels på markeringen af søhelten Tordenskiolds 325 års fødselsdag samme dato - en fantastisk dag med
deltagelse af, blandt de ca. 250 medvirkende, også Hans Kgl. Højhed Kronprinsen.
Efter generalforsamlingen indtog de fremmødte sild og meget velsmagende skipperlabskovs, tilberedt af
Jørgen Falkenberg fra vores afdeling.
Vil du vide mere om Danmarks-Samfundet, Soldatersamvirket KSS el. Tordenskiold-Selskabet, så henvend dig til
Redaktøren

Resumé af Amager Marineforening’s
28. ordinære generalforsamling
Generalforsamlingen indledtes kl. 11.05 med flaghejsning og sang. Flaget sattes på halv, og forsamlingen
mindedes et medlem, der i forsamlingsåret er gået fra borde.
Bent Kofoed-Hansen, der blev valgt som dirigent, indledte med at konstatere generalforsamlingen for
bekendtgjort rettidigt i afdelingens medlemsblad LOGGEN og på hjemmesiden, og dermed lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.
Stemmetællere: John Werge og Ole Skjold Hansen.
Der konstateredes 28 fremmødte medlemmer.
Årsberetningerne blev taget til efterretning af forsamlingen.
Årsregnskab 2015 blev godkendt, og der meddeltes decharge med applaus.
Bestyrelsen orienterede om tre forslag til Sendemandsmøde 2016 vedr. Marineforeningens fremtidssikring,
og man besluttede afdelingens holdning til forslagene, som gives sendemanden med til Sendemandsmødet
d. 23. april 2016 i Korsør.
Bestyrelsen orienterede om planerne for 2016. Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Som formand nyvalgtes John Rasmussen for 2 år.
Til bestyrelsen genvalgtes Søren Konradsen, og Jesper Vigel nyvalgtes - begge for 2 år.
Som 1.-suppleant genvalgtes Michael Bundgaard, og som 2.-suppleant nyvalgtes Ole Skjold Hansen begge for 1 år.
Som revisorer genvalgtes John Larsen og John Strøbæk, og som revisorsuppleant genvalgtes John Werge.
Alle valgt for 1 år.
Som sendemand valgtes Torben Johnsrud, og som sendemandssuppleant valgtes Jesper Vigel.
Som flagbærer nyvalgtes Torben S. Hansen, mens Søren Konradsen genvalgtes som reserveflagbærer.
Bestyrelsen orienterede om det forestående sendemandsmøde og om Jubilarstævnet på Nyholm d. 28.
august 2016.
Kl. 12.35 overgav dirigenten ordet til den nyvalgte formand, der motiverede et trefoldigt leve for Amager
Marineforening, og dermed afsluttedes afdelingens 27. ord. generalforsamling.
___________________________________

Den aftrådte formand, Erling Huusfeldt, modtog en flaskegave for sin aktive formandsperiode 2014-2015.
Bestyrelsen, den 28. februar 2016

Fotokopi af det underskrevne referat af generalforsamlingen vil om kort tid kunne fås i Marinestuen.

Redaktionen mangler e-mail adresser
på flg. medlemmer med skibsnumrene 3, 6, 9, 13, 14, 31, 51, 63, 98, 125, 139, 142, 144, 214, 219, 225 & 226.
I kan sende en ’Halløj’-mail til LOGGEN’s redaktør på lnf@marineforeningen.dk
Tak fra redaktionen

Marineforeningen

Æresformand: H. K. H. Kronprins Frederik

Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø.

Landsformand: Kommandørkaptajn
J. Ole Løje Jensen

Stiftet 30. april 1913

Distriktsformand:

Gert A. Larsen

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles
arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen
mellem personel, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet.

Øvrige poster:

Afd.- bestyrelse:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyr.-medlem
1.-suppleant
2.-suppleant

John Rasmussen
Torben Johnsrud
Preben Clemmensen
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen

24 79 35 67
29 28 76 38
27 91 86 79
51 83 60 61
22 67 30 79
20 73 41 42
38 28 32 43

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Flagbærer
Reserveflagbærer

John Larsen
John Strøbæk
John Werge
Torben S. Hansen
Søren Konradsen

28 36 79 05
21 20 96 91
27 28 66 71
40 85 47 80
51 83 60 61

Afdelingens e-mail: torbenjohnsrud@gmail.com

LOGGENs redaktion:
Ansvarshavende redaktør
Søren Konradsen
Torvegade 21, 2.th., 1400 Kbh. K.
51 83 60 61

Redaktionsmedarbejder & Webmaster
Ole Skjold Hansen
Valhøjs Allé 106A, 1.th., 2610 Rødovre
38 28 32 43

lnf@marineforeningen.dk

Medlemsbladet LOGGEN udkommer i et oplag på 120 eksemplarer 4 gange årligt.
Sidste frist for indsendelse af fotos & indlæg til næste nummer af LOGGEN: 15 MAJ 2016
Indlæg/fotos sendes digitalt til redaktøren. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Amager Marineforening (stiftet 1988) henhører under Marineforeningens Distrikt 1.
Afdelingens Marinestue: Randkløve Allé 5, kld., 2770 Kastrup.
Adresseforandring: meddel straks til redaktøren eller kassereren.

STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING
!
SLOPKISTEN
Kom og se vores store udvalg af ma ritime effekter.
Slopkistebogen ligger altid fremme i Stuen.
Henvendelse i baren.

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !

‘Marinestøtterne’
Efter Marinestøtterne på Amagers 20. ord. generalforsamling i Marinestuen mandag d. 14. marts 2016 ser
bestyrelsen således ud:
Formand Birthe Olufsen, næstformand Ole Skjold Hansen (nyvalgt for 2 år), kasserer Anja Povelsen
(nyvalgt for 2 år), sekretær Vibeke Carlsson og bestyrelsesmedlem Dunja Larsen (nyvalgt for 2 år).
Suppleant er Britta von Elling (nyvalgt for 1 år).
Revisor John Larsen og revisorsuppleant Elin Brinkland blev begge genvalgt for 1 år.
Bestyrelsen i Amager Marineforening ønsker tillykke med valgene, og vi ønsker Marinestøtterne held og lykke
i det fremtidige arbejde.
Bestyrelsen

Fotos fra 28. ord. generalforsamling d. 27. februar 2016 v/ Leif Ernst

Vor nyvalgte formand, John Rasmussen, lader udråbe tre skæpperær for Egart Luckow
(tv.), der modtog medlemstegnet, og for Bjarne Mortensen, der modtog 25-års tegnet
for medlemskab af Marineforeningen.
Dirigent Bent Kofoed-Hansen

Den aftrådte formand Erling Huusfeldt (tv.) modtager afdelingens
tak og gave af vores ny formand John Rasmussen.

