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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Når jeg starter med de indledende ord til "LOGGEN", er det ved at være en tradition, at der
kommer en meteorologisk statistik. Det er også tilfældet nu, idet vi efter et koldt forår, varm
sommer (forholdsvis…), nu har oplevet et efterår med rekordagtig nedbør. Men disse vejrskifter har ikke hindret Amager Marineforening i at have haft mange arrangementer, opgaver
og i at have deltaget i en masse eksterne begivenheder.
Dog fik vi i Marinestuen et kæmpe afbræk i vores åbninger og arrangementer, idet man fra
administrators entreprenørs side var langt bagud i projektet med udskiftning af rør i bl.a. alle
Marinestuens lokaler. Pga. dette byggepladskaos med støv og snavs overalt, var det nødvendigt at nedtage alt fra
væggene med henblik på rengøring og maling af disse. Efter afmontering og rengøring overalt i Marinestuen blev
malerarbejdet (loft og vægge) og tæpperensning fuldført. Sidste fase efter udtørring af stuen var genmontering af
alt i Marinestue, entré, toilet og kabys. Dette foregik samtidig med maling af paneler og dørkarme samt opretning
af gulvtæppet. Jo - der var nok at tage fat på…
Der er blevet udført et kæmpearbejde med at få tingene i orden, idet man skal huske på, at der samtidig løbende
skulle nedtages og genmonteres skabe, reoler og flyttes hylder, borde, stole osv. Bestyrelsen takker jer, der har
deltaget i projektet: "Afmontering og reetablering af Amager Marineforenings lokaler" for en fremragende og prisværdig indsats. Uden jeres store engagement i projektet var vi aldrig kommet igennem dette kaos.
D. 26. oktober genåbnede vi så Marinestuen med vores 31-års fødselsdagsfrokost med en rigtig dejlig buffet fra
”Restaurant Menu’en”. Det var et godt arrangement, hvor bl.a. Marinestøtterne afholdt lotteri med flotte præmier,
og alle de 24 tilstedeværende havde en rigtig dejlig dag.
Nu, hvor vi er inde i julemåneden, kaster bestyrelsen sig energisk ud i juletidens udfordringer:
- d. 7. dec. julehygge i Marinestuen med formandens specielle julegløgg m/ æbleskiver til en overkommelig pris,
- d. 14. dec. holder vi vores årlige julefrokost, der altid er velbesøgt (husk at tilmelde jer), og
- d. 24. dec. foregår de mere åndelige og seriøse begivenheder, nemlig Julegudstjeneste i Holmens Kirke kl.10:30,
fulgt af den højtidelige kranselægning ved Mindeankeret kl. 12:00 - alle er meget velkomne.
Fordi året nu rinder ud, er bestyrelsen absolut ikke gået til ro. Næste års tentative handlingsplan er allerede på
plads, og ud fra denne planlægges de enkelte arrangementer og begivenheder løbende. Alt dette kan ses i de
forskellige udgaver af "Loggen" og i nyhedsbrevene ”Sidste Nyt”. Den vigtigste aktivitet er selvfølgelig generalforsamlingen lørdag d. 29. februar 2020 kl. 11:00 i Marinestuen, så mød meget gerne op dér!
Bestyrelsen vil som sædvanlig opfordre alle vores medlemmer i Amager Marineforening til at komme til lørdagsåbningerne og til arrangementerne i Marinestuen, såvel som til at møde op til de eksterne begivenheder.
Glædelig jul og godt nytår! - den nu ubekymrede og glade mester

John

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2020 :
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

7/12 13-16 Marinestuen åben, JULEHYGGE m/ formandens ’Juleglögg Special’
14/12 12-18 JULEFROKOST i Marinestuen (skafning kl. 13)
JA
24/12 10:30 JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke, fulgt kl. 12 af KRANSELÆGNING v/
Mindeankeret i Nyhavn
__________________________

4/1
5/1
11/1
18/1
25/1

12-18
14
13-16
13-16
13-16

NYTÅRSMØNSTRING i Marinestuen (skafning kl. 13)
MARINEHJEMMEVÆRNETS NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA

__________________________

1/2
8/2
15/2
22/2
29/2

13-16
13-16
13-16
13-16
11-13
13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
32. ord. GENERALFORSAMLING i Marinestuen for medlemmerne
Gratis SKAFNING for deltagerne i generalforsamlingen

JA

__________________________

7/3
14/3
21/3
28/3

13-16
13-16
13-16
13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

__________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2020:
11. april: PÅSKEFROKOST i Marinestuen
9. maj: SENDEMANDSMØDE i Svendborg
30. maj: PINSEFROKOST i Marinestuen
__________________________________________________________________________________________________________

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

VEL MØDT!
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
NYE MEDLEMMER
Helga Duelund / 242
Flemming Elniff Larsen / 243

HFL
FSV

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig velkommen!
____________________________________________________

FØDSELSDAGE
d. 15. januar
d. 5. februar
d. 27. februar

Erik Zimling Holmfjord / 214
Jørgen Fisker Sørensen / 205
John Larsen / 86

70 år
80 år
75 år

_________________________

JUBILÆUM i Marineforeningen
30 år
25 år

Bjarne Haugaard Mortensen / 39
Børge Therkelsen / 98

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!
____________________________________________________

UDMELDT
Carsten Marcussen / 226

____________________________________________________

Afdelingen har 55 medlemmer.

KONTINGENT 2020
kan indbetales NU, - send kr. 435,00 til vores konto i AL-Bank:
reg.nr. 5324, konto 0244040
- mrk. ’Kontingent 2020’ & ledsaget af dit navn & skibsnummer.
For at have stemmeret på generalforsamling 2020, skal kontingentet for 2020 være
kassereren i hænde inden generalforsamlingen lørdag d. 29. februar 2020 kl. 11:00.
Dokumentation for indbetalingen bedes venligst medbragt på dagen. Der udsendes IKKE girokort.

M. v. h.

Torben / kassemester

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
Steen E. Engstrøm
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
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Indsendte indlæg, der bringes i bladet/nyhedsbrevet, er ikke nødvendigvis udtryk for bestyrelsens holdning.

AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988 som Danmarks Marineforenings 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.
www.restaurantmenuen.dk

JULEGUDSTJENESTE
og julestemning i Holmens Kirke
tirsdag d. 24. december 2019 kl. 10:30
v/ Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen.

Kl. 12: Kranselægningshøjtidelighed ved Mindeankeret i Nyhavn.
Alle er velkomne!

Siden sidst... - af redaktøren.
Søndag d. 20. oktober deltog repræsentanter fra afdelingen i både højmessen i St. Magleby Kirke og den påfølgende
kranselægning på kirkegården ved det ny-renoverede mindesmærke for de 25 faldne danske orlogsfolk i rokanonbådskamoen mod det engelske linjeskib AFRICA i 1808,
Hen over efteråret har bestyrelsen og enkelte brave medlemmer arbejdet hårdt på at få genetableret Marinestuen.
Herunder ses formand John i gang med tæpperensning efter at malerarbejdet, udført af Jesper, var afsluttet.

Til højre: det færdige resultat: stuen klar igen til mange kommende sæsoner.

Det store arbejde var tilendebragt op til afdelingens 31-års fødselsdagsfrokost lørdag d. 26. oktober, der havde 24 glade
deltagere. Buffét'en var flot og velsmagende, og leveret af vores trofaste annoncør, "Restaurant Menu'en" - tak for det.
Inden frokosten tog sin begyndelse, foretog formanden officiel optagelse af 'Julle', Svend Erik Juul Pedersen, der modtog
medlemsnålen, fulgt af tre skæpperær. Der var en kurv til Karin Clemmensen for hendes store arbejde i kabyssen gennem den forgangne sæson, og ikke mindst for at have assisteret markant ved Marinestuens genetablering.

Fotos: Ole Skjold Hansen & redaktøren.

Amager Marineforening
indkalder herved til

32. ord. generalforsamling
lørdag d. 29. februar 2020 kl. 11:00 i Marinestuen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Godkendelse af Årsregnskab 2019
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2021
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af sendemand og sendemandssuppleant
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Eventuelt

Bemærkninger:
-

forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest d. 15. februar 2020,
endelig dagsorden samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes medio februar 2020,
der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
det henstilles at tobaksrygning sker udendørs,
efter generalforsamlingen vil der være gratis skafning for deltagerne i generalforsamlingen,
Marinestuen åbner kl. 10:00.

_____________________________________________

KONTINGENT for 2020:
I henhold til vedtægterne skal kontingent for 2020 være betalt
inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret ved denne.

_____________________________________________
Bestyrelsen

Marinestøtterne på Amager
indkalder til

24. ordinære generalforsamling
lørdag d. 14. marts 2020 kl. 11.00
i Amager Marineforenings Marinestue, Randkløve Allé 5 kld., Tårnby

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Forslag til dagsordenens pkt. 5

skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar 2020,
og forelægges bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Kontingentbetaling for året 2020:
Jf. vedtægterne skal kontingent for forsamlingsåret 2020 være betalt
for at have stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingent for 2020
er 75,00 kr., der bedes indbetalt senest d. 10. marts 2020 med angivelse af navn.
Konto i AL-Bank: reg.nr. 5324, kontonr. 0247295.

Vel mødt til generalforsamlingen
_______________________________________________________________________

Marinestøtternes bestyrelse ønsker alle
medlemmer og jeres familier rigtig

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Bestyrelsen

