
AMAGER MARINEFORENING 
 

SIDSTE NYT - JULI 2020 
 

 

Kære Medlemmer! - så er der godt nyt! 
Bestyrelsen har den glæde at orientere jer og Marinestøtterne om, 

at Tårnby Kommune har tilbudt Amager Marineforening lokaler 
i en nedlagt gård på Tømmerupvej, som kommunen ejer.  

Bestyrelsen har set lokalerne, og vi er klar til at slå til når vi modtager tilbuddet 
på skrift, og kan acceptere det. Vi skal dele lokalerne med andre foreninger 

på Amager, og dermed bliver det ikke en Marinestue helt som hidtil. 
Men - til gengæld - skal vi, som medlem af Tårnby Foreningsråd,  

IKKE betale husleje og andre faste driftsomkostninger. 
 

Vi vender tilbage så snart vi har nærmere oplysninger. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Dragørs adoptionsskib P520 DIANA besøger Dragør 
i weekenden d. 25.-27. september 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dragør Kommune, DIANA, Marinehjemmeværnsflotillen, byens tre skoler 
og Lokalprojektgruppe Dragør m.fl. lægger et flot program for besøget, 

hvori Amager Marineforening har sin andél.  
Søværnets Tamburkorps er til stede ved DIANA's ankomst om fredagen, 
hvor der saluteres ved Sundby Sejl Forening og præsenteres flag & fane 

fra Amager Marineforening og Marinehjemmeværnsflotillen. 
Lørdag morgen er der 'Flaghejs og Morgensang' 

for bl.a. 10 medlemmer af Amager Marineforening. 
Senere om lørdagen vil der være "Åbent skib" for alle interesserede. 

Programmet for besøget offentliggøres snart, og der reklameres grundigt for det. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 



 

Lørdagsåbninger i Marinestuen! 
Marinestuen holder lørdagsåbent fra lørdag d. 18. juli hver lørdag kl. 13-16  

hen over sommer & efterår frem til og med lørdag d. 3. oktober 2020 
 
 
 

 
 

Afslutter-fest i anledning af flytningen fra Randkløve Allé  
 Da besøget af Dragørs adoptionsskib DIANA ligger i den weekend 
bestyrelsen havde valgt at have sidste åbningsdag i Marinestuen, 

har ”mester og os på kommandobroen” besluttet at afholde en såkaldt 
 

"KOMMANDOSTRYGNINGSFEST" 
ugen efter i Marinestuen, nemlig lørdag d. 3. oktober 2020. 

Bestyrelsen vender tilbage med flere detaljer, herunder om tilmelding.    
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Alle deltagere forventes at overholde Sundhedsstyrelsens & Regeringens covid-19 anbefalinger, 
og det er bestyrelsens forventning at man føler sig rask og at man ikke er smittebærer.   

______________________________________________________________________________________ 
 

LOGGEN udkommer planmæssigt primo september 2020. 

 

GOD SOMMER! 
 

Bestyrelsen 
 

10.07.2020 

 

MOTIONSCYKLINGEN ”TOUR de AMAGER”  
m. frokost i Marinestuen bagefter!  

Afdelingen fortsætter succes’en lørdag d. 8. august 2020 

med morgenbord i Marinestuen for de tilmeldte 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,  

hvor vi møder de andre kammerater, der også er meldt til frokosten kl. 13. 

Tilmelding, der er bindende, med navn og antal, foretages i Marinestuen eller sendes til vores 

formand John: jorras61@gmail.com / SMS: 24 79 35 67 senest lørdag d. 1. august 2020. 

Pris pr. kuvert: kr. 140,-. 

Medlemmer m/ hver én ledsager samt medlemmer af ’Marinestøtterne’ m/ hver én ledsager kan tilmelde sig.  

mailto:jorras61@gmail.com

