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Kære Medlemmer! - bestyrelsen har ordet! 
 

Her ved ”kyndelmisse” i disse corona-tider er det på sin plads, at bestyrelsen lige opridser status og fremtids-

planerne for Amager Marineforening. 
 

Foreningen har allerede i ”Loggen nr. 4-2020” gjort rede for situationen på daværende tidspunkt og de plan-

lagte begivenheder i fremtiden. Men allerede d. 7. december 2020 måtte vi udsende et ”Sidste Nyt”, hvor vi 

ændrede på arrangementerne, da udviklingen af nedlukninger og restriktioner blev ved med at overhale os. 

Den 6. januar 2021 blev vi klasket helt tilbage til ”nul”, idet hele corona-situationen blev hævet til niveau 5 af 

myndighederne, således at alt nu stort set er lukket ned indtil d. 28. februar 2021. Det har betydet, at Amager 

Marineforening ikke tidsmæssigt har kunnet - og kan planlægge noget i den nærmeste fremtid. Fx er general- 

forsamlingen udsat til april 2021, og Sendemandsmødet er udskudt til september 2021. 
 

Men bortset fra indkøb af et nyt køleskab til kabyssen og ophængning af de sidste to lamper, så har vi siden 

nytår været klar til at afholde alle de normalt kendte arrangementer i Marinestuen på Tømmerupvej 34. 

Myndighedernes nedlukning og restriktioner har desværre, som tidligere nævnt, og måske Tårnby Kommunes 

forbud mod sociale arrangementer under krisen, gjort, at alt foreløbigt er aflyst eller udskudt i hvert fald til d. 

28. februar 2021. 
 

Men i alt dette negative corona-halløj kan Amager Marineforening se frem til, at den nye Marinestue med 

omliggende lokaler er ”fit for fight”, og alle, der har deltaget i hele klargøringen og flytningen, mener at vi har 

opnået et flot resultat. Det er en skam, at kun få har haft mulighed for at se lokalerne på adressen, men vi 

håber på, at vi i nær fremtid i det mindste lige kan åbne kortvarigt for besigtigelse af huset indvendigt, under-

lagt alle corona-regler. 
 

Det er bestyrelsens og alle andres håb, at alt dette virushalløj snart er ovre, så vi kan komme i gang med at 

fungere normalt som en Marineforening. Omgivelserne i det landlige miljø gør, at foreningen yderligere også 

kan lave udendørs arrangementer, så det jo nu kun er fantasien, der begrænser mulighederne. Bestyrelsen 

har selvfølgelig en hel masse planer klar for 2021, men tidsmæssigt kan vi ikke pt. fremkomme med dem pga. 

corona-halløjet. Men da bestyrelsen i et projektforløb altid starter stærkt, øger hastigheden i forløbet, for til 

slut at sætte en spurt ind, så vil vi være klar til at gå i gang med åbning af Marinestuen så snart det er muligt. 
 

Selvom det desværre er corona-tider med restriktioner, så skal Amager Marineforening stadig fungere. 

Generalforsamlingen er som sagt udskudt til april 2021, men bestyrelsen ser meget gerne, at I indbetaler 

kontingent senest lørdag d. 20. februar 2021, som omtalt i ”Loggen nr. 4-2020”. 
 

Til sidst er der bare at sige: tag den positive hat på, se lyst på tilværelsen, og håb det bedste for fremtiden. 

Bestyrelsen håber snart at se Jer alle i den nye Marinestue. 

Amager Marineforenings bestyrelse 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

LOGGEN 1-2021 udkommer primo marts 2021. 

Når vi forsamles, forventes det at alle overholder myndighedernes covid-19 krav, retningslinjer og anbefalinger.   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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