Nr. 2

Sommer 2021

30. årg.
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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Endelig kan man begynde at berette om de positive ting, der faktisk sker, uden at det skal være fremtidige
hensigtserklæringer og negative udmeldinger.
Efter at Amager Marineforening har ligget i dok siden november 2020 uden at kunne lave aktiviteter på Tømmerupvej 34 pga. den 2. corona-bølge, så er den periode heldigvis overstået. Der er nu sat fuldt tryk på kedlerne,
og vi har slået fuld kraft frem med maksimale omdrejninger.
Vi startede sæsonen med en kombineret pinse- og indvielsesfrokost d. 22. maj. De 26 fremmødte deltagere
udtrykte stor begejstring for hele huset og især for vores udsmykning af det lokale, som vi har fået lov til at
udstyre med Amager Marineforenings effekter, og som i øvrigt er til rådighed for alle 5 foreninger i huset.
Kabyspersonalet Karin, Preben, Ditte, Inger og Margrethe havde fremtryllet en fantastisk frokostanretning.
Hele arrangementet gik rigtig godt, og med lidt justeringer omkring logistikken (det er jo et nyt sted), vil det helt sikkert fungere fremover.
Den 12. juni 2021 afholdt Amager Marineforening sin 33. ordinære generalforsamling i eksemplarisk god ro og orden, og atter under
kyndig og myndig ledelse af dirigent Bent Kofoed-Hansen. De tilstedeværende 18 medlemmer har jo selv oplevet generalforsamlingen,
og resten af vores medlemmer kan læse om den i det udsendte materiale.
Vores hidtidige kasserer, Svend Erik Juul Pedersen, havde besluttet at stoppe som kasserer og medlem af bestyrelsen, så Søren
Konradsen blev valgt som ny kasserer, og det har han jo prøvet før. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Erling Huusfeldt valgt, og det
har han jo også prøvet før. 2.-suppleant til bestyrelsen, Ole Skjold Hansen, havde også valgt at stoppe, så Torben Hansen blev i hans
sted valgt som 2.-suppleant.
Amager Marineforening byder de nyvalgte hjerteligt velkommen på posterne og bestyrelsen er sikker på, at vi vil få et godt samarbejde.
Samtidig takker bestyrelsen Julle og Ole for deres arbejde på posterne i Amager Marineforening.
Det næste større arrangement er vores sommerfest lørdag d. 3. juli, som i år vil blive afholdt på Tømmerupvej 34, hvor vi har en stor
have til rådighed, så tilmeld jer snarest (se mere her i bladet, bl.a. om snarlig tilmeldingsfrist).
Den 14. august er vi klar til arrangementet "Tour de Amager", hvor vi som sædvanligt starter med morgenskafning for motionscyklisterne, fulgt af hyggelig motionscykling, afsluttende med frokost (se andet steds her i bladet). BEMÆRK, at datoen er flyttet fra d. 7.
august, som vi oprindeligt meldte ud.
Opmærksomheden henledes på, at bestyrelsen har vedtaget at vi holder lørdagsåbent hele sommeren 2021. Som tidligere berettet, har
vi en fornemmelse af, at vores medlemmer ikke har den store lyst til at drage ud i den store verden eller for den sags skyld ud i det danske
land med den nuværende situation. Man kan så, under trygge forhold, mødes med vennerne i Marinestuen. Man vil altid kunne få en
gratis kop kaffe og kage. Hvis det er ønskværdigt, kan man i god tid, med et rimeligt antal deltagere, lave en aftale, hvor vi arrangerer en
let frokost til overkommelig pris.
Til sidst vil bestyrelsen som sædvanlig opfordre medlemmerne til at slutte op om arrangementerne og begivenhederne i Amager Marineforening både internt og eksternt.
Den nu lidt gladere mester

John

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2021
Dato
Kl.
26/6 13-16

Aktivitet
Marinestuen åben

Tilmelding

_____________

3/7

13- ?

SOMMERFEST i Marinestuen og -haven (tilmeldingsfrist: 29 JUN)

JA

10/7

11-12
12-16

MARINESTØTTERNES GENERALFORSAMLING (kun for MAST-medl.)
Gratis FROKOST for MAST- & AMF-medl. (kun 26 siddepladser)

JA

17/7

13-16

Marinestuen åben

24/7

13-16

Marinestuen åben

31/7

13-16

Marinestuen åben

13-16

Marinestuen åben

_____________

7/8

14/8 8:30-9:30
9:30-13
13-18

Marinestuen: MORGENSKAFNING for cykelmotionisterne, fulgt af
MOTIONSCYKLINGEN ’TOUR de AMAGER’, fulgt af
FROKOST i Marinestuen

15/8

Afskedsgudstj. i Holmens Kirke for Holmens provst & orlogsprovst
emer. Ejgil Bank Olesen (tidspunkt oplyses senere)

21/8

13-16

Marinestuen åben

28/8

13-16

Marinestuen åben

29/8

10-16

JUBILARSTÆVNE på Nyholm (tilmeldingsfrist: 30 JUN)

13-16

Marinestuen åben

JA
JA
JA

JA

_____________

4/9

FLAGDAG i Tårnby & Dragør Kommuner (tidspunkter oplyses senere)

5/9
11/9

13-16

Marinestuen åben
SENDEMANDSMØDE i Skagen (tilmeldingsfrist: 30 JUN)

18/9

13-16

Marinestuen åben

25/9

13-16

Marinestuen åben

JA

_____________

BEMÆRK! - tilmeldinger til arrangementer i Marinestuen: formanden (mail el. SMS).
- tilmeldinger til JUBILARSTÆVNE & SENDEMANDSMØDE: landskontoret (mail).

Om de landsdækkende aktiviteter kan - med forbehold for ændringer - oplyses:
JUBILARSTÆVNET på Nyholm 29 AUG afholdes for årgangsjubilarer i både 2020 & 2021.
Tilmelding senest 30 JUN til landskontoret.
SENDEMANDSMØDET i Skagen 11 SEP - Tilmelding senest 30 JUN til landskontoret.
LANDSSKYTTESTÆVNET i Ebeltoft 02-03 OKT 2021.
___________________________________________________________________________________________

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

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE
d.
d.
d.
d.

25.
13.
24.
30.

aug.
sep.
nov.
nov.

Bendt Fogh / 215
Sten F. Rasmussen / 6
Erling Huusfeldt / 194
Erik ’Basse’ Povlsen / 195

95 år
60 år
80 år
75 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke!
__________________________________________________________________________________________

UDMELDT
Michael Bundgaard / 176 (dødsfald)
Jackie V. Nielsen / 234 (eget ønske)
__________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 44.

Marineforeningen

Æresformand: H. K. H. Kronprins Frederik
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Landsformand:
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der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.

Øvrige poster:

Afdelingsbestyrelsen:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyr.-medl.
1.-suppeant
2. suppleant

John Rasmussen
Søren Konradsen
Preben T. Clemmensen
Erling Huusfeldt
Jesper Vigel
Svend Jensen
Torben Steffen Hansen

24 79 35 67
51 83 60 61
21 52 05 85
22 40 46 05
53 85 30 79
25 76 03 85
40 85 47 80

Revisor
John Larsen
Revisor
Mogens Fuglsang
Revisorsuppl.
Jørgen Falkenberg
Flagbærer 51 83 60Torben
S. Hansen
61
Reserveflagbær. Søren Konradsen

28 36 79 05
25 21 09 16
40 26 26 42
40 85 47 80
51 83 60 61

Afdelingens E-mail (formanden):
jorras61@gmail.com

LOGGEN, ansvarshavende redaktør:

WEB-master:

Søren Konradsen, Torvegade 21, 2.th., 1400 Kbh. K.
51 83 60 61 / lnf@marineforeningen.dk

Ole Skjold Hansen
skjoldhansen@gmail.com

Medlemsbladet LOGGEN udsendes alene elektronisk og findes også på hjemmesiden.
Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste nummer af 'LOGGEN': 15 AUG 2021
Indlæg/fotos mailes til redaktøren. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Af hensyn til korrekt postomdeling af Danmarks Marineforenings tidsskrift ’UNDER
DANNEBROG’ bedes postadresseforandring venligst meddelt afdelingsformanden.
Betaling for deltagelse i afdelingens aktiviteter sker i Marinestuen på arrangementsdagen.

STØT MARINESTØTTERNE - de støtter Amager Marineforening!

MINDEORD

†
Michael Bundgaard / 176
23. oktober 1958 - 14. maj 2021
I januar 1997 indmeldte Michael sig i Danmarks Marineforenings Frederiksberg-afdeling, hvor han i en kortere periode nåede at
være formand. I maj 2005 blev Michael overflyttet til Amager afdelingen, og vi lærte ham at kende som en gæv kammerat med
en solid fortid som konstabel/overkonstabel sanitet i Søværnet med tjeneste i bl.a. inspektionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen.
I en periode var Michael bestyrelsesmedlem hos os, og senere blev han suppleant til bestyrelsen pga. sine skiftende arbejdstider som buschauffør i MOVIA, et job han havde helt frem til sin alt for tidlige død.
Vi vil huske Michael som den gode marinekammerat han var, som et altid hjælpsomt og opofrende medlem med en fin karaktér.
Vore tanker går til Gitte, og vi udtrykker et stille

ÆRET VÆRE MICHAEL's MINDE
På bestyrelsens vegne, redaktøren

SOMMERFEST i Marinestuen/-haven
lørdag d. 3. juli 2021 kl. 13-?
Tømmerupvej 34 (buslinie 34, 35 & 250S).
Medlemmer med hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne med hver én
ledsager kan tilmelde jer til enten vores formand, John: jorras61@gmail.com,
el. til Marinestøtternes sekretær, Karin ktpretac@post.tele.dk.
Bindende tilmelding. Pris pr. deltager: kr. 150,- (betales ved ankomsten).
Sidste frist for tilmelding: tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 12.
Kun 26 siddepladser - venteliste etableres.

En betingelse for deltagelse er, at alle bærer en 'eksotisk' udseende hovedbeklædning...
Under festen kåres en 'hatte-vinder' i hhv. dame- & herreklassen.
Bestyrelsen

NYT FRA DISTRIKTET
Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 10. juni besluttede de tilbageværende 10 medlemmer i Frederiksberg afdelingen at lade sig ”lægge i mølpose”. Årsagen var flere års medlemstilbagegang, manglende værested med mulighed for at skabe en Marinestue, og dermed ingen aktiviteter af betydning på det seneste.
7 af de 10 medlemmer er nu overflyttet til andre afdelinger (desværre ingen til Amager…).
Dermed tager distriktets tilbageværende 8 afdelinger afsked med en afdeling, der blev stiftet af fremsynede
mænd i krigsåret 1944.
I Amager afdelingen havde vi en overgang tætte kontakter til Frederiksberg-gasterne, idet vi bl.a. én gang om
året afholdt en fælles skydeaften i deres daværende lokaler på Grundvigs Sidevej. Når skydningerne var ovre,
spillede nogle af os en god pot billard, og det kunne blive sent... - jo, det var tider på Frederiksberg dengang…
Redaktøren

MOTIONSCYKLINGEN ”TOUR de AMAGER” m. frokost bagefter!
Afdelingen fortsætter succes’en lørdag d. 14. august 2021 (ændret dato)
med morgenbord i Marinestuen (Tømmerupvej 34) for de tilmeldte morgenduelige motionscyklister kl. 08:30.
Kl. 09:30 starter vi så en dejlig motionscykeltur rundt på dele af øen, og efter flere ’pit-stop’ undervejs slutter
vi ved Marinestuen kl. ca. 12:30. Dér møder vi de andre kammerater, der også er meldt til frokosten kl. 13.
Tilmelding, der er bindende, med navn og deltagerantal, foretages i Marinestuen eller sendes til
formand John: jorras61@gmail.com / SMS: 24 79 35 67 senest lørdag d. 7. august 2021.
Priser pr. kuvert: morgenmad kr. 30,- / frokost kr. 150,-.
Medlemmer m/ hver én ledsager samt medlemmer af ’Marinestøtterne’ m/ hver én ledsager kan tilmelde sig.

Vel mødt - bestyrelsen

Siden sidst:
9. maj - Buketlægning. Formanden og sekretæren påtog sig at lægge afdelingens buket på Helglandsveteran Hans Oluf Hansens grav på Kastrup Kirkegård. Og ’sluk-efter’ foregik naturligvis på ”Air Pub…”

22. maj - Pinsefrokosten blev kædet sammen med indvielse af vores nye lokaler på Tømmerupvej.
Her samledes 26 til en dejlig pinsefrokostbuffét, og man hyggede sig bagefter i stuen og på terrassen.

Formanden byder velkommen i vores nye lokaler.

12. juni - 33. ord. generalforsamling havde deltagelse af
18 medlemmer. Referatet er vedhæftet dette nummer af LOGGEN.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen tildelte formanden
foreningens gaver til en række medlemmer, der dels havde hjulpet
til med afrigningen af den gamle Marinestue på Randkløve Allé,
dels bidraget med klargøringen af vores nye lokaler, og dels til medlemmer, der i den lange lukkeperiode var fyldt rundt.
Og naturligvis var der en vingave til dirigenten, Bent Kofoed-Hansen
med tak for indsatsen endnu en gang.
Bagefter var foreningen vært for dejligt smørrebrød fra restaurant
MENU’en, og man hyggede sig på terrassen i det dejlige sommervejr til langt ud på eftermiddagen.
Tekst & fotos: Redaktøren
Ligesom Erling Huusfeldt og Jesper Vigel modtog en kurv,
var der også en kurv til Jens Thisted Frederiksen for den
store indsats med flytning af foreningens lokaler.

”Marinestøtterne på Amager”
indkalder til vores

25. ordinære generalforsamling
lørdag den 10. juli 2021 kl. 11:00
Generalforsamlingen afholdes i Amager Marineforenings Marinestue,
Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup, der åbner kl. 10.
(Kik efter den blå vimpel ved indkørslen til nr. 34)

I anledning af, at vi fejrer vores 25-års fødselsdag
giver foreningen gratis frokost samt en øl, vand el. vin efter generalforsamlingen.
Frokosten, der består af 2 stykker smørrebrød samt lidt frisk frugt,

serveres kl. 12:00.
Tilmelding til spisning skal ske senest d. 4. juli 2021
til sekretær Karin Troest Clemmensen:
E-mail ktpretac@post.tele.dk / telefon 32 52 05 49 / 24 81 95 32 samt SMS
Frokosten er åben for alle medlemmer af Støtterne og af Amager Marineforening - dog således,
at deltagerne i Støtternes generalforsamling har første ret til deltagelse i frokosten
- i lokalerne på Tømmerupvej er der plads til 26 siddende.

Ved tilmelding, gør venligst opmærksom på, om du deltager i generalforsamlingen.

Forudsætninger:
Alene medlemmer, der før generalforsamlingen har betalt kontingent for 2021,
har stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingent (kr. 75,-) kan indbetales senest d. 4. juli 2021
via netbank på konto i AL Bank: 5324 - 0247295
Betaling kan også ske kontant lørdag d. 10. juli 2021 i Marinestuen
inden generalforsamlingens start kl. 11:00.
Under generalforsamlingen serveres kaffe og småkager.
Salg af øl/vand/vin før og efter generalforsamlingen samt i evt. pause.

Husk:
- at medbringe vedtægter samt kvittering for indbetalt kontingent
- at kun ved at møde op, kan du øve indflydelse på beslutningerne
Dagsorden

Dagsorden:
1)

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
- Valg af dirigent
- Stemmetællere vælges i salen

2)

Bestyrelsens årsberetning for 2020
- Herunder godkendelse af denne

3)

Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2020

4)

Bestyrelsens forslag
- Ingen indkomne forslag

5)

Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

6)

Fastsættelse af kontingent for året 2022
- Kontingent 2022

7)

Valg af bestyrelse
På valg er:
- Formand Britta von Elling
- Bestyrelsesmedlem Anja Povelsen
- Bestyrelsesmedlem Preben T. Clemmensen
- Der skal vælges 1 – 2 suppleanter

8)

Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor John Larsen
- Revisorsuppleant Inger Nørregaard

9)

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen

modtager genvalg
modtager genvalg

