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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
På nuværende tidspunkt, hvor jeg prøver på at forfatte noget indhold i "Loggen", kan jeg desværre kun konstatere, at corona-virussens uvished igen, nu som 2. bølge, blæser hen over os efter at vi i sommers havde en lempelig periode. Vi troede (måske meget naivt), at vi nu gik ind i en periode med aftagende effekt af covid-19, men
siden sidste udgave af "Loggen" har vi desværre oplevet, at effekten af covid-19 er gået den gale vej.
Vi har kunnet holde åbent i Marinestuen på Randkløve Allé indtil den 3. oktober 2020, hvorefter at det gik helt
galt mht. corona-virussen. Fra det tidspunkt var opgaven dog at flytte fra Randkløve Allé 5 til Tømmerupvej
34. Så man kan måske hævde, at det var lidt held i uheld at vi overgik til flyttestadiet på dette tidspunkt.
Den 3. oktober 2020 afholdt vi et kommandostrygningsarrangement på Randkløve Allé, hvor der blev serveret
sandwich og dertil hørende drikkevarer. Amager Marineforenings flag blev halet ned efter alle gældende regler,
og kommandoen i stuen blev strøget, da vi måtte overgive Marinestuen til administrator, Rosenborg-Advokaterne. Ligeledes blev det udendørs stutflag, som altid har markeret foreningens åbningstider, nedhalet.
Bestyrelsen anser årsagen til opsigelsen af erhvervslejekontrakten som urimelig, ufyldestgørende og dårligt begrundet efter at vi har haft
Marinestue på adressen i mere end 25 år. Men vi accepterer trods alt den lovlige opsigelse.
Nu er det så tid til at se fremad, iført de positive briller. Vi har fået flyttet alle vores ting fra Randkløve Allé 5 til Tømmerupvej 34, og vi er
stort set færdig med udbedring og indretning på den nye adresse. Fælleslokalerne er blevet rengjorte og malede, gardinerne er blevet
vasket, og der er installeret hylder, skabe, belysning, billeder, våbenskjolde mm. Dette kæmpe arbejde ville ikke kunne lykkes, hvis der
ikke var mødt gode og engagerede medlemmer op, så de - sammen med bestyrelsen - kunne udføre de mange opgaver og udfordringer,
som en så stor flytning medfører. Stor tak til alle, der har været med i den store flytteopgave.
Som nævnt går det den gale vej mht. corona-effektudviklingen, og restriktioner med forsamlingsantal, mundbind, afstand, håndsprit, alm.
afspritning, arealkrav pr. person mm. gør, at det er problematisk at tilrettelægge fremtiden. Vores tilstedeværelse på Tømmerupvej 34, som
er ejet af Tårnby Kommune, gør, at vi er underlagt kommunens retningslinjer for foreningslivet. Citat fra foreningsportalen til alle foreningsansvarlige i kommunens foreninger: "Alle sociale arrangementer i kommunale lokaler er fortsat ikke tilladt. Det gælder fx fester, fællesspisninger, klubaftener mv.", citat slut. Det medfører, at vi desværre ikke kan afholde det indflytningsarrangement (med formandens gløgg…)
som var planlagt til den 5. dec. Ligeledes kan vi heller ikke afholde den planlagte julefrokost den 12. dec. - igen med begrundelse i ovennævnte restriktioner. Erhvervsmanden & virksomhedsforskeren P. F. Drucker udtalte engang, "at en bestyrelse ikke skal pejle fremtiden,
men skabe den". Men vi må indse, at bestyrelsen trods alt har sine begrænsninger - det er svært at skabe fremtiden. Men vi giver ikke op,
så vi arbejder på at afholde nogle forskudte arrangementer, når Tårnby Kommune slækker lidt på deres restriktioner og nærmer sig myndighedernes krav & anbefalinger. Det kan fx være lørdagsåbninger med tilmelding.
Lørdag d. 12. dec. kl. 13-16 holder vi besigtigelses-åbent på Tømmerupvej 34, da vi ikke anser en sådan kortvarig visit på adressen
som et socialt arrangement. Bestyrelsen mener, at I medlemmer trods alt har krav på at se deres nye lokaler. Der er fx heller ikke noget i
vejen for, at vi på et senere tidspunkt kan afholde nytårsmønstring ifm. en indvielsesfest i den ny Marinestue. Vi overholder selvfølgelig alle de gældende regler, restriktioner & retningslinjer mht. corona.
Trods de noget dunkle udsigter håber bestyrelsen, at medlemmerne slutter op om de få arrangementer og begivenheder, der kommer,
både eksternt og internt. Bestyrelsen ser frem til, at vi alle i Amager MF snarest kan mødes i vores nye Marinestue på Tømmerupvej 34.
Ud fra de dystre udsigter mht. corona-virussen har det vel aldrig været mere påtrængende og velment for den trods alt glade formand, at
ønske Jer alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Pas på Jer selv derude,

John
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Pga. Covid-19 restriktionerne er begivenheder og aktiviteter meget begrænsede.
Dato

Kl.

Aktivitet

5/12

Tilmelding

Den tidl. annoncerede ÅBNINGSRECEPTION i den ny Marinestue er
desværre AFLYST

12/12 13-16

BESIGTIGELSES-ÅBENT i den ny Marinestue på Tømmerupvej 34
Den tidl. annoncerede Julefrokost må desværre ikke gennemføres pga. Covid-19.

24/12

10

JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke v/ orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
BEMÆRK, at man skal tilmelde sig via ’Plads i kirken’ på Holmens Kirkes
hjemmeside under ’Gudstjenester’.
Den traditionelle offentlige kranselægningsjulehøjtidelighed ved Sømændenes
Mindeanker i Nyhavn finder desværre ikke sted i år pga. forsamlingsforbuddet.
______________________________________________________________________________

2021
______________________________________________________________________________

10/1
27/2

Marinehjemmeværnets NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke er
desværre AFLYST
11

Marinestuen åben - 33. ord. GENERALFORSAMLING
Som Covid-19 restriktionerne i skrivende stund tegner, kan der desværre ikke
arrangeres skafning efter generalforsamlingen.

1/5

SENDEMANDSMØDE i Skagen

_______________________________________________________________________________________________________

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

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAG
d.

5. dec.

Svend Erik Larsen / 18

75 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke!
__________________________________________________________________________________________

OVERFLYTNING
Jens Buriis / 2 er overflyttet til Nykøbing Sjælland Marineforening
___________________________________________________________________________________________

UDMELDELSER
Jørgen Fisker Sørensen / 205
Erik Kaj Zimling Holmfjord / 214
__________________________________________________________________________________________
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Siden sidst...

(af redaktøren)

12. & 19. september - Kræmmerlørdagene i Marinestuen samlede hhv. 20 & 15 medlemmer og led-

sagere. Formålet var at lade medlemmerne få mulighed for at erhverve overskydende af afdelingens grej &
effekter, samlet gennem en længere årrække, som der desværre ikke er plads til i den ny Marinestue på Tømmerupvej. I alt gav arrangementerne ca. kr. 900,- til afdelingens økonomi - stor tak til alle, der bidrog.

3. oktober - Kommandostrygningsarrangement

i den nu nedlagte og forladte Marinestue på Randkløve Allé. På sin vis en
meget trist dag samlede alligevel 26 medlemmer & ledsagere til et hyggeligt arrangement med dejlige gratis sandwich & drikkevarer.
Ved dagens slutning nedhaledes foreningsflaget for sidste gang på adressen, ledsaget af bådsmandspibesignal.
Allerede ved solnedgang havde vi nedhalet også Dannebrogsflaget på flagstangen udenfor Marinestuen under det behørige flagceremoniel.
Dermed var kommandostrygningen på Randkløve Allé 5 kld. en realitet.

Formanden og kassereren - med tydelige triste miner - efter kommandostrygningen.

20. oktober - Årsdagen for Roflotillens kamp mod det engelske
ske linjeskib AFRICA i 1808 blev markeret helt som vi plejer. Der blev lagt
kranse af Chefen for Marinehjemmeværnet og af formanden for Amager
Amager MF ved mindesmærket på St. Magleby Kirkegård.
Her medvirkede desuden repræsentanter med fane fra Marinehjemmeværnets Dragør-flotille HVF 367, repræsentanter og flaget fra Amager
MF samt sognepræst Andreas Wille fra kirken.
Ved det nyrenoverede mindesmærke på Dragør Nordre Mole mødte vi
Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, der - sammen med os andre ønskede at markere genindvielsen af mindesmærket.
Også Dragør Sejlklubs lokaler ved siden af mindesmærket var blevet
istandsat, og traditionen tro blev vi budt indenfor til en kop kaffe, 'en
lille skarp' og hyggeligt samvær - alt i corona'ens tegn.
Endnu et højtideligt og minderigt arrangement var godt afsluttet.

24. oktober - FN's 75-års stiftelsesdag blev fejret ved en flot parade i Kastellet, arrangeret af Danmarks Veteraner. Hovedtalere var forsvarsminister Trine Bramsen og Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Michael Lollesgaard, og Livgarden stillede med et æreskommando. Musikken blev leveret af Hjemmeværnets Musikkorps København. Amager MF var repræsenteret ved sekretæren. Pga. corona'en var den efterfølgende reception desværre aflyst.

30. november - Administrators besigtigelse af den fraflyttede Marinestuen forløb som vi havde forberedt den: godt og uden anmærkninger fra administrators side. Dermed er en næsten 26 år lang
epoke afsluttet, og vi påbegynder en ny og spændende tid i den nyindrettede Marinestue på Tømmerupvej 34
- se billederne sidst i bladet.

Så er det tid til atter at betale kontingent...
KONTINGENTBETALING 2021:
For at have stemmeret ved 33. ord. generalforsamling, skal du have betalt kontingent for 2021.
Kontingentet - kr. 435,00 - skal derfor være kassereren i hænde senest lørdag d. 20. februar 2021.
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

Amager Marineforening
indkalder til

33. ordinære generalforsamling
lørdag d. 27. februar 2021 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 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 senest 13 FEB 2021,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2020 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes
medio februar 2021,
- 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.
Bestyrelsen

Julegudstjeneste i Holmens Kirke
Juleaftensdag, torsdag d. 24. december 2020 kl. 10:00
Holmens provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, prædiker.
Covid-19 restriktionerne foreskriver, at der skal bæres mundbind når man går og står i kirken,
dog ikke når man rejser sig som led i selve gudstjenesteforløbet.
Der er desuden pladsbegrænsning i kirken, så kom i god tid.

_______________________________

Pga. covid-19 restriktionerne kan den traditionelle kranselægningshøjtidelighed
ved Søfolkenes Mindeanker desværre ikke finde sted i år.
Marineforeningens, Søfartsorganisationernes & Sømandsmissionens kranse lægges under diskrete former.
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

Den ny Marinestue
Herunder og på næste side kan du se billeder fra den ny Marinestue efter at arbejdet med at indrette den er
afsluttet. Der er tale om lokaler, huslejefrit stillet til rådighed af Tårnby Kommune, og vi er derfor underlagt
kommunens reglerne for alle deres foreninger. Vi låner lokalerne fælles med 4 andre foreninger i Tårnby,
som dog kun bruger lokalerne ganske lidt, og ikke når vi benytter dem/holder åbent for jer medlemmer.
Der er tale om to pæne stuer 'en suite', hvoraf vi har fået lov til at indrette den ene som Marinestue.
Stuerne har plads til ca. 28 personer ved fire borde, heraf de 14 pladser ved to borde i selve Marinestuen.
Desuden er der entré og et pænt stort køkken. Toilettet befinder sig på 1. sal via en god trappe.
Bestyrelsen og andre medlemmer af Amager MF har rengjort, malet og vasket, så alt nu fremstår pænt
og attraktivt - som en Marinestue bør gøre. Bestyrelsen er meget taknemmelig for hjælpen.

Vi respekterer hinanden i foreningerne, og vi skal altid sørge for at rydde op inden vi
forlader lokalerne, så de altid fremstår ordentlige og tilgængelige for de andre foreninger.

TOBAKSRYGNING MÅ ALENE SKE UDENDØRS.
Dertil er der en lukket 'trappehals', og desuden er der en terrasse og en stor have,
som er særlig attraktiv i forår, sommer & efterår. Dem bliver vi glade for når den tid kommer...

