REFERAT
af

SENDEMANDSMØDE 2016
afholdt

lørdag den 23. april 2016
i containerhallen, Flådestation Korsør, Sylowsvej 8, 4220 Korsør

Tilmeldte sendemandsstemmer
Fremmødte sendemandsstemmer:
% af totalt 473 stemmer:
Antal sendemænd til stede:
Afdelinger repræsenteret:
Afdelinger ikke repræsenteret:
- heraf ikke rettidigt reageret:
Afdelingsflag i marchen:
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434
434
92 %
209
64
11
4
14

Dagsorden
Ifølge vedtægternes § 18.
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af forretningsorden (bilag A)

3.

Landsbestyrelsens årsberetning

4.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge

5.

Landsbestyrelsens forslag:
a. Evt. kontingentstigning på kr. 10,- (Bilag B)
b. Distriktssammenlægninger (Bilag C)
c. Ændring af vedtægternes § 2 og 5 (Bilag D)

6.
a.
b.
c.
d.

Indkomne forslag:
4 forslag v/ Per D. Hansen, Tønder, m.fl. (Bilag E)
7 forslag v/ Distrikt IV (Bilag F)
Bekræftelse af mødested for 2017: Aalborg MF
Mødested for 2018: Invitation fra Køge MF

7.

Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende
kalenderår
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 140,b. Indskud:
Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 75,-

8.

Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af landskasserer: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Flemming Heden Knudsen,
Odense.
b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne III og XII

9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg
b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense
10. Eventuelt
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
b. Øvrigt eventuelt
Efter flaghejs og afsyngelse af 1. vers af Kongesangen, akkompagneret af Søværnets
Tamburkorps.
Mødet indledtes kl. 11.05 med landsformandens velkomst fra talerstolen:
Landsformanden gav derefter ordret til stabschef Kommandørkaptajn Steen Engstrøm fra
Flådestation Korsør, der bød alle velkommen og gav en kort orientering om Flådestation Korsør,
dets virke og organisation.
Herefter fik formanden for Korsør, Lindy Olsen ordet, Lindy bød os velkommen og håbede på at vi
fik en god dag og et godt møde.
Landsformanden, indledte på landsbestyrelsens vegne at byde alle hjertelig velkommen til årets
sendemandsmøde her den 23. april. En særlig velkomst til vores fremmødte Æresmedlemmer:
tidligere landsformand Otto Lichtenberg, tidligere landsnæstformand Kurt Flatau, tidligere
landskasserer Elo Henriksen og tidligere landsbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem Edward
Jelen.
”Jeg håber på, at vi kan få et godt og konstruktivt møde med en sober debat, som er et
sendemandsmøde værdigt.
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I forbindelse med mødet er der afsendt følgende telegrammer.
Til hendes Majestæt Dronningen med følgende tekst:
Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på Flådestation Korsør lørdag
de 23. april 2016, sender Deres Majestæt vore hjerteligste hilsner og hyldest.
I ærbødighed, landsformanden.
Fra hoffet har vi modtaget følgende svar:
Hendes Majestæt Dronningen har pålagt mig at bringe Marineforeningens Sendemænd en varm
tak for den venlige hilsen, som har glædet Dronningen meget at modtage i anledning af
Sendemandsmødet, lørdag den 23. april 2016 på Flådestation Korsør.
Underskrevet af Lasse Harkjær, Chef for Adjudantstaben. ”
Landsformanden motiverede et ni-foldigt hurra for Majestæten, der udråbtes af den stående
forsamling. Landsformanden forsatte
Landsformanden forsatte:
”Til foreningens Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er der ligeledes sendt
et telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på
Flådestation Korsør lørdag den 23. april 2016, sender vor Høje Æresformand vor hjerteligste
hilsner.
I ærbødighed, landsformanden.
Fra hoffet forligger følgende svar:
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har pålagt mig at bringe Marineforeningens Sendemænd en
varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet Kronprinsen meget at modtage i anledning af
Sendemandsmødet, lørdag den 23. april 2016 på Flådestation Korsør.
Desuden er der sendt telegram Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Frank Trojahn, med
teksten: Marineforeningens sendemænd, der samledes til Sendemandsmøde på Flådestation
Korsør lørdag den 23. april 2016, sender admiralen vore hjerteligste hilsner med de bedste ønsker
for Søværnets personel herhjemme og i udlandet.
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Søværnet og vor forening
imellem.
Med venlig hilsen, landsformanden
Der er endnu ikke modtaget svar fra admiralen.
Til Chefen for Marinehjemmeværnet, Kommandør Henrik Holck Rasmussen, er der også sendt et
telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde på
Flådestation Korsør lørdag den 23. april 2016, sender kommandøren vore hjerteligste hilsner
sammen med vore bedste ønsker for Marinehjemmeværnets personel.
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Marinehjemmeværnet og
vore forening imellem.
Med venlig hilsen, landsformanden
Der er ikke endnu modtaget svar fra kommandøren.
Inden jeg forsætter, skal vi først have overrakt sendemandspokalen.
Formanden for Brøndby afdeling, Michael Pedersen overdrog pokalen til formanden for Korsør
afdeling Lindy Olsen. ”
Herefter overrakte landsnæstformanden et erstatningsbæger til formanden for Brøndby afdeling,
Michael Pedersen.
Herefter overgik landsformanden til mødets dagsorden:

1.

Valg af dirigent

Landsformanden foreslog Æresmedlem Kurt Flatau, Hørsholm/Rungsted, som dirigent.
Kurt Flatau blev valgt med akklamation.
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Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at sendemandsmødet var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne, idet der var fremmødt sendemænd fra 64 afdelinger,
repræsenterende 434 stemmer = 92 % af det samlede antal sendemandsstemmer på 473.

2.

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen (udsendt som bilag A) blev vedtaget uden bemærkninger.
Dirigenten overgik derpå til at lade 7 stemmetællere vælge. Disse blev:
John Engskov, Køge – Kim von Wowern, Brøndby - Michael Hultén, Hundested - Carsten Kildahl,
Glyngøre - Edward Jelen, Korsør – Niels Arne Hansen, Skagen – Carl Vittrup, Middelfart, alle blev
valgt med akklamation.

3.

Landsbestyrelsens årsberetning

Landsformanden bad alle rejse sig, og flaget gik på halv stang. Landsformaden forsatte:
”Siden sidste år er der desværre flere gæve medlemmer, der gået fra borde og blandt disse skal
jeg nævne følgende:
Jørgen Rødgaard, (Fanø) - 94 år, Æresmedlem og ældste medlem i Fanø Marineforening, død
marts 2015
Ejler Jensen, (Lemvig) - 91 år, indkaldt i 1942, og indmeldt samme år, tidligere bestyrelsesmedlem,
død september 2015
Poul Willumsen, (Kongens Lyngby) - 94 år, indkaldt i 1942, indmeldt 1953 i Kgs. Lyngby afdeling,
Deltog meget aktivt i planlægningen og afviklingen af foreningens 75 års jubilæum i 1988, og med
samme energi planlægning af vores 100 års jubilæum i 2013, hvor han bl.a. stod for
underholdningen til festmiddagen, død november 2015
Poul Nielsen, (Bogense) – afdelingsformand fra 1999 til 2008, død november 2015.
Mogens Tensø, (Brøndby) - 74 år, indkaldt 1961 indmeldt i 1980. Mangeårig kasserer i skyttelavet,
og redaktør af afdelingens medlemsblad Så Til Søs, død april 2016.
Lad os mindes disse med et øjebliks stilhed - Æret være deres minde. ”
Landsformanden forsatte: ”Den skriftlige årsberetning for 2015 er udsendt til alle afdelinger i min
mundtlige beretning vil jeg bringe det væsentlige, samt medtage det væsentlige fra årsskiftet og til
nu. Samtidig kan jeg oplyse, at årsberetningen ligger på Marineforeningens hjemmeside.
Forsvaret:
Lad mig begynde med Forsvaret, Søværnet og beredskabet, også i 2015 var det de internationale
operationer, terroren, samt den fortsatte implementering af det nye forsvarsforlig, der trak
overskrifterne. Der er nu ikke længere egentlige danske kamptropper i Afghanistan, men ca.
160 militære rådgivere og stabsofficerer tilbage, primært i Kabul. Forsvaret blev i 2015 indsat i nye
internationale opgaver, over 100 mand, herunder også folk fra Hjemmeværnet, er indsat i Irak for
at træne kurdere og irakiske enheder i kampen mod den modbydelige terrororganisation Islamisk
Stat. Flyvevåbnet udførte frem til oktober dagligt farlige bombemissioner mod IS i Irak. Og her så vi
for alvor, hvor tyndt det danske forsvar efterhånden er, for både F-16 flyene og mekanikerne var
herefter totalt nedslidte, og vi havde hverken fly eller personel til erstatning. Men som I sikkert ved,
er det nu politisk besluttet, at sende et nyt kontingent ud med både fly og personel, herunder
specialtropper, senere på året. Og denne gang med tilladelse til at bombe IS også i Syrien.
Også det danske bidrag til FN missionen i Mali, først i form af et Hercules transportfly og senere en
mindre dansk specialstyrke til støtte for den danske FN-chef i området, har fungeret yderst
tilfredsstillende i 2015. Igen en operation mod fanatiske terrorister, der ønsker at skabe død og
ødelæggelse for en fattig befolkning, for at indføre deres middelalderlige Sharialov. Samlet set,
viser disse internationale operationer, at Forsvaret mangler tyngde både på personel og materiel
siden. Et forhold der ikke kan ændres, uden at der tilføres Forsvaret flere ressourcer. Med hensyn
til de nye udsendelser til Irak og Syrien, ser vi igen, at et flertal i Folketinget gerne vil operere på
den internationale scene, men hvad de ikke vil, er at betale prisen. Denne operation er berammet
til ca. 300 mio. kr.- ok- men hvad der ikke er ok, er at det er Forsvaret selv, der skal finde disse
ressourcer, i et budget, som i forvejen er alt for lille. Søværnets internationale rolle har i 2015
primært drejet sig om patruljering ved Afrikas Horn og i det østlige Middelhav i forbindelse med
Syrien-konflikten. Begge steder har både støtteskibe og fregatter været indsat, hver gang med
rosende omtale til følge. Søværnets nationale opgaver har generelt været på niveau med tidligere
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år; med suverænitetshævdelse i danske, færøske og grønlandske farvande,
havmiljøforureningsbekæmpelse, havovervågning, fiskeriinspektion og søredningsopgaver.
Opgaverne og udfordringerne er løst både rutinemæssigt og professionelt.
Hjemmeværnet har været indsat, sammen med Det civile Beredskab og Politiet, ved flere
oversvømmelseskatastrofer, og ikke mindst i forbindelse med terrorhandlingerne i København i
februar 2015. Politiets indsats i denne sammenhæng var resolut, men også her viste det sig
efterfølgende, at dansk politi i den grad mangler mandskab, uddannelse og materiel. Også på det
område, skal der lyde en stærk opfordring til vore politiske ansvarlige, om at iværksætte en
markant styrkelse af dansk politi.
Marinehjemmeværnets opgaver er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder
Politi & Skat, og til disse opgaver er der tilgået værnet nye og hurtige fartøjer - et åbenlyst behov
synes hermed dækket ind.
På beredskabsområdet var det glædeligt, at den nye forsvarsminister tog størstedelen af de
varslede 125 mio. kr. besparelse af bordet, hvilket ville have svækket beredskabet betydeligt.
Trods disse noget pessimistiske udtalelser, har samarbejdet med Søværnets ledelse og
myndigheder i 2015 igen været meget tilfredsstilende. Ligesom samarbejdet med
Marinehjemmeværnets myndigheder og Flotiller er fortsat og udbygget gennem 2015.
Danmarks Marineforening udtrykker herved vor tak, respekt og store anerkendelse af det farefulde
arbejde Forsvarets, Politiets og Beredskabets personel udfører, et arbejde hvis formål entydigt er,
at vi herhjemme kan leve i et trygt og stabilt samfund.
Og Marineforeningen vil fortsat stå vagt om vort maritime forsvar og vort vigtige søfartserhverv,
hvilket også fortsat er grundlaget for medlemskabet af Marineforeningen.
Vender vi os mod foreningen og ser på Medlemstallet og medlemssituationen:
Ved årets udgang havde Marineforeningen 9.232 medlemmer mod 9.483 ved udgangen af 2014 en tilbagegang på 251 medlemmer.
Men som jeg har sagt før, er det kun ved nogle relevante og helst gode maritime aktiviteter ude i
lokalafdelingerne, at kan vi få bremset afgangen. Vi kan fra Landsledelsen ikke rekruttere
medlemmer til f.eks. Skagen eller Nakskov Marineforening. Det skal man gøre derude, og her er
synlighed i lokalområdet en meget vigtig faktor. Lav nogle arrangementer, brug de lokale aviser, så
folk ved, at der er en Marineforening i byen, og at der også sker noget i den forening. Synlighed i
lokalområdet er nøgleordet. Der er nogle afdelinger, som gør dette på en fremragende måde, og
bemærk, at de også har fremgang.
Tilgangen blev i 2015 på 560 hvilket må siges at være meget positivt nemlig at vi år efter år kan
tiltrække mellem 5. og 600 nye medlemmer, som finder det interessant og spændende at blive
medlem af vores forening. Det skal vi naturligvis være glade for. Men som I kan se af graferne her,
er de udmeldte større end tilgangen for første gang. Den nederste graf kan vi desværre ikke gøre
noget ved, men det er de to øverste, at afdelingerne skal koncentrere sig om, især de udmeldte.
Der må jo være en årsag til, at de melder sig ud, eller stopper med at betale kontingent.
Hvervningen af unge orlogsgaster ved deres hjemsendelse er fortsat i 2015, og der er nu optaget
ca. 140 unge medlemmer på denne ordning. Initiativet, der giver etårs gratis medlemskab af
Danmarks Marineforening, er besluttet at fortsætte i 2016. Opgaven for de afdelinger, der
modtager disse unge medlemmer, er at holde tæt kontakt med dem således, at de benytter
medlemskabet og vælger afdelingen til, når gratisperioden for dem udløber. Desværre ser dette
tiltag ikke så lovende ud. Idet det er meget få af disse unge der er dukket op i de afdelinger, de har
bedt om at blive medlem af. Men her i år, når de skal til at betale kontingent, må vi se, hvor mange
der bliver. Men så har afprøvet denne model.
Vi har i landsbestyrelsen tanker om, at supplere denne ordning, med en tilsvarende for
Marinehjemmeværnets nyoptagne medlemmer. Da disse er ældre og mere lokalt forankret, mange
har stiftet hjem og bopæl, kan det måske give et bedre resultat end med de helt unge
værnepligtige.
Fremdriftsskruen:
Baseret på Nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget.
Ja hvem skal have den for 2015?
På 5. pladsen, Har vi 3 afdelinger: Frederikssund, Horsens og Køge alle med en netto tilgang på 6
medlemmer.
På 4. pladsen 2 afdelinger:
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Godthåb og Århus med netto tilgang på 9
På 3. pladsen med en tilgang på 13 medlemmer finder vi Korsør. Korsør igen blandt de 3 øverste
flot.
Hård kamp om 1. pladsen
Men på 2. pladsen med en tilgang på hele 19 medlemmer kommer Københavns Marineforening
Men på 1. pladsen med blot 1 mere, nemlig 20, finder vi igen Svendborg, fantastisk 6 år i træk, at
Svendborg indtager 1. pladsen. Men som jeg også sagde sidste år, kommer de heller ikke sovende
til det i Svenborg. De er nemlig meget synlige i deres lokalområde. Ja de har haft så stor en
fremgang, de er vokset ud af deres flotte Maritime center på havnen, og er flyttet, men derom
senere.
Jeg vil gerne se en repræsentant for Svendborg komme herop og modtage Fremdriftsskruen.
Hjertelig tillykke.
H. M. Dronningen fyldte 75 år den 16. april.
I faneparaden i København deltog 26 afdelinger med deres flag blandt de 192 flag og faner, der
hyldede Majestæten under karetturen i København. Endnu en gang tak til alle der tog den lange
rejse.
Sendemandsmødet 2015:
Blev afholdt i Brøndby den 2. maj med repræsentanter fra blot 46 afdelinger. Dermed var 326 af
totalt 491 sendemandsstemmer repræsenteret, svarende til 68 % af foreningens totale antal
sendemandsstemmer. Det er den laveste tilslutning i mange år. Årsagerne kan være mange, nogle
siger, at der er længere fra Jylland til København end omvendt; Men jeg håber at det blot var en
enlig svale, som man siger. Men det er naturligvis en udvikling vi vil følge nøje. Men i dag kan jeg
oplyse, at vi er 64 afdelinger repræsenteret, fantastisk flot, det er glædeligt at se, så mange
afdelinger repræsenteret. Selv Kurt Flatau kan ikke huske, at vi har været så mange. Skyldes
måske, at vi har nogle vigtige afstemninger senere på dagsorden. Men så er det også godt, at så
mange deltager. Men tilbage til Brøndby sidste år, Flot opbakning til kammeratskabsaftenen i
Marinegården i Brøndby, og festaftenen blev afviklet i den flotte Michael Laudrup Lounge på
toppen af Brøndby Stadion. VIP-pladserne på stadions øverste publikumsrækker blev åbnet for
deltagerne i aftenens løb. Stor tak til Brøndby for afviklingen af årets sendemandsmøde.
Planlagte Sendemandsmøder
Vi skal jo senere bekræfte Ålborg i 2017 og stemme om Køge i 2018
2017 Ålborg
2018 Køge
2019 Randers
2020 Svendborg
Få dage efter sendemandsmødet, den 5. maj, markeredes 70-året for Danmarks befrielse med
kranselægnings-højtidelighed ved Krigssejlernes Mindeanker i Nyhavn i København og
mindegudstjeneste i Københavns Domkirke. Begge steder deltog Hans Kongelige Højhed
Kronprinsen. Og distrikt 1. med flag og gaster.
Andre steder bl.a. i Svendborg og Frederikssund markeredes befrielsesdagen med værdige
arrangementer og taler af bl.a. landsformanden.
Jubilarstævnet 2015:
Blev afviklet traditionen tro på Holmen, henholdsvis i Planbygningen og på Søværnets
Officersskole, den 30. august, med 192 deltagere, heraf 90 jubilarer, som havde alle en god dag.
Hvor der var både det mere højtidelige med andagt og kranselægning, march gennem Ny Holm,
uddeling af Admiral Carstensens mindebægre, og det mere kammeratlige sociale samvær, med
frokost og hvor der igen var mulighed for at aflægge besøg på fregatten PEDER SKRAM. Jeg vil
igen i år gerne takke alle de mange frivillige, der er involveret i dette årlige arrangement, for uden
deres store hjælp kan stævnet ikke gennemføres på en tilfredsstillende måde.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til Københavns Marineforening for praktisk hjælp, samt jeres
forplejning af de overnattende jubilarer og gaster.
Landsbestyrelsen:
I årets løb har LB holdt to ordinære møder, i Nyborg og i København. Derudover har der via e-mail,
tlf. været holdt løbende kontakt mellem forretningsudvalget og LB medlemmerne. Ved mødet i
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marts i Nyborg blev årsberetning, årsregnskab samt dagsorden og oplæg til sendemandsmødet
behandlet og godkendt.
Oktober mødet blev vanen tro afholdt i Søofficers-Foreningens lokaler i Søkvæsthuset i
København. Her blev foreningens regnskab for 2015 og budget for 2016 gennemgået og vedtaget.
Men på mødet var der også en meget god og givtig debat omkring oplæggene fra de 2 nedsatte
arbejdsgrupper vedr. ny struktur og vedtægter.
Jeg vil gerne sige tak til landsbestyrelsens medlemmer for nogle gode indlæg og relevante
debatter på vores møder.
De to arbejdsgrupper vedr. Marineforeningens fremtidssikring. De to arbejdsgrupper, der i 2013
nedsattes for at udarbejde oplæg til Marineforeningens fremtidige organisation og struktur efter
100 års jubilæet, afleverede deres resultater i eftersommeren 2015.
Endnu engang skal jeg takke grupperne for deres arbejde, og især Per Dichmann og gruppe 2, for
deres store projekt.
I forbindelse med dette projekt, kan jeg forstå, at det blandt nogle af gruppens medlemmer og
andre, har været en kritik af landsbestyrelsens måde at behandle projektet på. Det er jeg
naturligvis ked af, Og jeg skal derfor forklare hvorledes vi i landsbestyrelsen har set dette forløb.
Kritikken har primært gået på, at gruppen ikke over for LB, selv fik mulighed for at fremlægge
gruppens arbejde. Grunden til dette var, at vi ikke følte, at der var behov herfor. Det var et meget
omfattende oplæg de fremkom med, og også en hel del, som lå uden for det kommissorium, som
de arbejdede efter, herunder bl.a afholdelse af sendemandsmøder og funktionsbeskrivelse for
landsbestyrelsens medlemmer mv. Men I skal huske, at FU og Landsbestyrelsen havde tidligere
landsnæstformand Kurt Flatau siddende i gruppen, som vores repræsentant, for at referere til os
og den modsatte vej til gruppen. Skal samtidig oplyse, at Kurt og Elo selv havde været med til at
skrive det nævnte kommissorium. Gennem Kurt var vi derfor hele tiden underrettet om arbejdet i
gruppen. Så da vi fik oplægget fra gruppen, følte vi, at vi ikke behøvede yderlige oplysninger, og at
vi på LB-mødet i oktober kunne gå direkte til at behandle gruppens oplæg, hvilket vi så gjorde.
At nogle af gruppens medlemmer så til sendemandsmødet her i dag, har fremsendt forslag til
beslutning, er da helt legalt, men det har hele tiden været gruppens opgave, at aflevere deres
arbejde til LB, som så herefter skulle se hvad der var enighed om i LB, og hvad der skulle
fremsættes som LB’s forslag til SM for afgørelse, hvilket vi også har gjort. Og det er så det vi skal
senere i dag, og jeg er sikker på, at her skal vi nok få en livlig debat om de indsendte forslag.
Men som jeg sagde i min indledning forhåbentlig i en god kammeratlig tone, som er et
sendemandsmøde værdigt.
Forretningsudvalget:
Har også i 2015 arbejdet godt og seriøst med alle de løbende sager. Også her vil jeg gerne takke
for det gode samarbejde der er i FU. Samtidig vil jeg også takke FU medlemmerne for de mange
timer de lægger i dette arbejde. I skal huske, at det er marineforeningskammerater, som uden
betaling bruger enormt mange timer for at få hele foreningen til at køre, og desværre nogle gange,
kun med utak til følge, hvilket jeg ikke synes er retfærdigt. Man hører ofte, at det er dem over i
København, men I skal huske at der sidder Charley Pedersen, formanden for Aalborg afdeling og
det største distrikt, Ole Julsrud distriktsformand for det næststørste Distrikt Fyn og Omliggende
øer, tidligere mangeårig formand for Assens, Gert Larsen for Distrikt 1., og mere end 20 år som
formand for Brøndby. Landssekretær Birger Tykskov, 12 år som distriktsformand for D II og
tidligere formand for Frederikssund, Flemming Heden Knudsen fra Odense og så LF med 35 års
medlemskab. Så det er en meget stor marineforenings erfaring, der er samlet her.
Landskontoret:
Ja, vagtskiftet på LKT nævnte jeg på sidste SM, selvom det var i 2015, John Engskov har fået godt
greb om tingene på LKT, og det er mit indtryk, at han giver afdelingerne en god service, ligesom
han yder en rigtig god assistance til såvel landskassereren som resten af FU. Tak for det.
Jeg vil samtidig også rette en stor tak til Kurt Flatau, for siden sin afgang som Landsnæstformand,
har Kurt næsten hver tirsdag mødt på LKT for at sanere vores historiske billeder og dokumenter.
Han har scannet alle vore gamle billeder og historiske data ind, så vi nu har dem elektronisk. Tak
for det Kurt og jeg håber du fortsætter, til det hele er klaret.
Og der skal ligeledes rettes en stor tak til Ib Ketler og Niels Arne for den gode assistance de yder
på LKT, det være sig med pakkerier og udsendelser, som med vedligeholdelse som maling og
rengøring af LKT.
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Og så vil jeg gerne bed Niels Arne om at komme herop.
Værnepligtig i 1966, meldt ind i Hillerød afdelingen i 1967 og siden 1968 har han været Flagbærer.
Han afløste sin far som flagbærer i Hillerød, og gennem rigtig mange år, har han også været
Marineforeningens officielle flagbærer, jubilarstævner, jubilæer 75 og 100 år, Nordiske
orlogsstævner mv. Landsbestyrelsen har derfor vedtaget, at Niels Arne skal beæres med
Marineforeningens Hæderstegn i guld.
Distrikterne:
Distriktsformændene vigtigste opgave er, som jeg ofte har nævnt fortsat, at være bindeleddet
mellem LB og afdelingerne og vice versa, samt at koordinere samarbejdet i distrikterne. Her må jeg
konstatere, at der nogle steder i landet er en meget tæt kontakt mellem afdelingerne i et distrikt,
godt koordineret af distriktsformanden, som er med til at skabe fælles aktiviteter, mens der andre
steder, ikke er den samme tætte forbindelse.
Afdelingerne:
De 76 afdelinger er og bliver fortsat den bærende kraft i vores forening, for det er jo her
medlemmerne er, og det er her aktiviteterne foregår, hvor gasterne mødes og kammeratskabet
trives og udvikles, og de gode maritime traditioner vedligeholdes. Dog er det vigtigt at man også
følger med tiden, fornyer sig og tager nye udfordringer op, naturligvis i respekt for vore traditioner.
Her tænkes ganske særligt på støtte og omsorg for vore veteraner fra alle værn. Her i marts måtte
vi desværre konstatere, at Gentofte afdelingen er nedlagt, de få medlemmer, gennemsnits alder
tæt på 90, har i flere år kæmpet bravt for at holde skruen i vandet, men her i år valgte de så at
stoppe. Medlemmerne der ønsker det, er ved at blive overført til andre afdelinger. Til gengæld har
jeg en glædelig nyhed, nemlig at Struer afdelingen er ved at genopstå. Hvis alt går som planlagt,
vil der blive afholdt stiftende generalforsamling her den 27.april. Det er nogle gæve mennesker,
herunder en senior klub af ældre marinehjemmeværnsfolk, som har taget initiativ til dette.
Distriktsformanden Per Toftum og Redaktøren har her ydet en stor indsats, for at det er kommet så
langt, stor tak til dem, og de vil naturligvis også være til stede den 27. april i Struer. Også
formanden for Lemvig Marineforening har bakket op om projektet.
Marinestuerne:
Ja de flotte, unikke marinestuer, som danner rammer om det lokale foreningsliv. De er af
afgørende betydning for sammenholdet og kammeratskabet i afdelingerne og helt enestående
inden for soldaterforeningerne. Og i 2015 var det først Haslev afdelingen, og senere Svendborg
der havde indvielse af en ny stue. Som jeg nævnte under fremdriftsskruen har Svendborg haft så
stor fremgang, at de tidligere lokaler var blevet for trange. Nok var Maritimt center et flot sted, med
en fantastisk beliggenhed, men nu har de fået et kæmpe hus, også med en meget flot
beliggenhed. Stort tillykke med det.
Skyttelavene:
Skyttelavene bestod ved årets udgang af 24 skyttelav, med knap 1700 medlemmer, hvoraf de 386
er aktive skytter. Landsskyttestævnet her i 2016 blev afholdt i dagene 19-20. marts i Brøndby. Med
i alt 135 skytter.
Landsskytte for de fritstående blev Kim V. Wowern fra Brøndby, og bedste veteranskytte blev Jørn
Mortensen fra Ebeltoft. Bedste hold og vinder af holdpokalen blev igen Nyborg Skyttelav. Flot
Samtidig også rette en stor tak til Brøndby for et godt og veltilrettelagt stævne.
Glade holdvindere og de 2 landsskytter.
For yderligere detaljer og resultater skal jeg henvis til skyttelavets egen hjemmeside.
”Marineforeningen Tidsskriftet UNDER DANNEBROG”:
Igen i år skal der lyde en meget stor tak og stor anerkendelse for det enorme arbejde redaktøren
udfører for at vores blad har det udseende og indhold, som det har. Og samtidig også en stor tak
fordi Leif er i stand til, selv at tilvejebringe ressourcer til bladet via annonceindtægter mv.
Folk og Sikkerhed:
Som jo er den forsvarspolitiske paraplyorganisation hvor alle soldater-og marinerforeninger, faglige
organisationer + andre forsvarspositive foreninger er samlet. Igen i 2015 havde Folk og Sikkerhed
en meget velbesøgt stand på det store folkemødemøde på Bornholm.
2015 betød også skift på formandsposten, og ny formand er Oberstløjtnant af reserven, advokat
Peter M. Andersen. Vi, LNF og LF, deltog i efteråret i en rigtig god interessant og velbesøgt,
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sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg, med oplæg fra den nye Forsvarsminister og
Forsvarschefen og CH Hjemmeværnet. Herefter livlig debat med forsvarsordførerne fra de politiske
partier bag det nuværende forlig. Forsvarschefen var ærlig og nævnte de mangler ved Forsvaret,
som alle er klar over. Nemlig robustheden for alle tre værn. Alle politikerne erkendte det, men kun
den eneste kvinde blandt dem, nemlig Marie Krarup, var villig til at bevilge flere penge til Forsvaret
her og nu.
DSM - Danske Soldater-og Marineforeningers Fællesråd:
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne fungerer fortsat godt
gennem ’Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd’, der bl.a. overordnet tager hånd om
de lokale markeringer af Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, og varetager koordination
omkring repræsentationen ved større runde dage i Kongehuset, som HM Dronningens fødselsdag
sidste år, samt ved Kongeskibet Dannebrogs sommertogter.
Faldende medlemstal er desværre en kedelig udvikling for alle soldaterforeninger. De Samvirkende
Forsvarsbroderselskaber (DFB) er nu på ca. 8800 medlemmer og flyverne på 1750 medlemmer.
Derfor er alle enige om, at et landsdækkende netværk er forudsætning for fortsat overlevelse og
udvikling. Alle er også enige om, at sammenlægning til én forening ikke er nogen reel mulighed
eller ønske. Vi har i dag et stærkt DSM som er anerkendt af såvel FSV øverste ledelse samt
Kongehuset. Gør det meget nemmere for alle. Én indgangsvinkel til alle de mange
soldaterforeninger. I DSM har vi påbegyndt et idekatalog for et mere formel samarbejde på sigt.
Indledningsvis vil vi begynde med at anvende DSM-logoet på skriftlige og elektroniske
udfærdigelser sammen med eget logo - indledningsvis i meget lille format, stigende i størrelse i takt
med samarbejdets udvikling. Desuden har vi talt om, hvordan vi i fremtiden evt. kan etablere et
fælles sekretariat, evt. fælles Hjemmeside, samt med tiden evt. et fælles Soldaterforeningsblad.
Fonden Danske Veteranhjem (FDV):
Arbejdet med de to nye veteranhjem i Odense og Aarhus skrider planmæssigt fremad, med stor
opbakning fra begge kommuner. Vedr. Aarhus er status, at ejendommen er købt. Real Dania har
desuden givet tilsagn om 12. mio. kr. til at skabe fremtidens veteranhjem. Den lokale forening blev
stiftet 7. december 2015. Veteranhjemmet blev åbnet 21. december 2015. Brugen har været
begrænset til ”daglig åbning” uden mulighed for overnatning, grundet manglende
brandsikkerhedsforanstaltninger. Det skulle nu være afklaret og veteranhjemmet er nu åbent også
for overnattende veteraner. Selve byggeprogrammet forventes ikke færdigt før i 2017. Vedr.
Odense mangler der, for den optimale løsning, ca. 8 mio. kr. A.P. Møller-fonden har nu accepteret
vores ansøgning, og går i gang med den reelle sagsbehandling. Man anvender Dannevirkebygningen bl.a. til flere interessante foredrag med deltagelse fra 8 til over 15 deltagere. Dog ingen
overnattende veteraner endnu. Vedr. udbygningen af veteranhjemmet på Frederiksberg, er dette
grundet uklarheder i gældende lokalplaner sat i bero, idet Frederiksberg Kommune måtte hæve
prisen til mere en 10 mio. kr., da området var udlagt til boligområde. Herfra skal jeg igen opfordre
til, at flere af vore medlemmer melder sig som frivillige hjælpere på veteranhjemmene nu også i
Odense og Århus. Samtidig kan jeg oplyse, at Grenaa Marineforening, her i år har taget initiativ til
invitere de veteraner, der er bosiddende i Kommunen til at komme ned i deres marinestue og har
også planlagt nogle ture for dem. Meget flot initiativ, som vi naturligvis vil følge. Så stor ros til
Grenå for dette.
Soldatens og Orlogsgastens Fond:
Her er jeg fortsat formand og vores tidligere landskasserer Elo Henriksen forretningsfører. Jeg kan
oplyse, at det der lidt bedre ud for i år end sidste år, med hensyn til donationer. Dog ikke så meget
som i de år hvor renten var betydelig højere end i dag. Men husk når I ansøger, at påføre konto nr.
samt CVR- nr. for Jeres afdeling.
Ser vi på Fremtiden for Danmarks Marineforening, så Ja det er jer sendemænd, der senere her i
dag, er med til at afgøre fremtiden for Danmarks Marineforening. Men sådan har det altid været i
vores gamle forening Og jeg er sikker på at de ændringer, store eller små fremadrettet vil i
overensstemmelse med vores stolte maritime traditioner og vores VISION Nemlig:
Synliggørelse i lokalsamfundet
øge tilgangen af tjenstgørende under orlogsflaget samt at fastholde de maritime traditioner
fortsat være søværnets loyale ambassadører
Og det skal fortsat være solidt funderet på vores værdiggrundlag. Nemlig
Alle Afdelingerne og deres mange ligeværdige medlemmer
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Opbakningen til Søværnet, Marinehjemmeværnet og søfarten
Vores stolte Traditioner og kammeratskabet i de unikke Marinestuer
samt vores flotte blad MARINEFORENINGEN tidsskriftet Under Dannebrog, som skal kitte
det hele sammen på en værdig maritim måde.
Disse 4 piller skal fortsat bære det gode skib Marineforeningen videre frem på sin sejlads. ”
Dermed afsluttede landsformanden fremlæggelsen af landsbestyrelsens årsberetning
Torben Madsen, Frederikshavn: Og medunderskriver på de forslag, der er fremsendt via Per D.
Hansen om den fremtidige organisation og berørte vedtægtsændringer. Først tak for en fyldig
beretning fra Landsformanden. Langt hovedparten i årsberetningen behøver ikke yderligere
kommentarer, men 2 områder vil jeg godt trække frem og kommentere, nemlig det skrevne og
sagte omkring arbejdsgrupperne vedr. Marineforeningens fremtidssikring og nogle forhold vedr.
afdelingerne aktive lokale liv i samklang med den samlede Marineforening. Også fordi det har
betydning for nogle af de efterfølgende dagsordenspunkter under punkt 5 og 6. Bliver meget kort
bemærket i formandens beretning, men da det i mine øjne er det vigtigste, så vil jeg tillade mig at
komme med input under debatten i forbindelse med Landsformandens årsberetning. Jeg har
deltaget i arbejdsgruppe 2, hvor opgaven var, at komme med forslag til Marineforeningens
fremtidige organisatoriske struktur, herunder ny og smidigere organisation, der tilgodeser
afdelingernes behov for information og indflydelse. Vi startede arbejdet op og selvom det ikke
direkte stod i vores opgaveoplæg, så var det opfattelsen, at landsbestyrelses og
forretningsudvalget tidligere holdning var, at vi skulle sigte mod en landsbestyrelse på 10. Et
pædagogisk rigtigt antal i forhold til sagsbehandling og beslutningstagen. Min egen
Distriktsformand i D. 12 har bekræftet dette, at sådan havde det været. Endvidere havde vi i
arbejdsgruppen 2 fratrådte landsbestyrelsesmedlemmer Kurt Flatau og Elo Henriksen, som også i
gruppen videreførte og argumenterede for denne opfattelse. Foreningens økonomi var også under
pres, så det gjorde ikke noget, at vi også skelede til dette område, uden at det dog skulle være
retningsgivende for det vi besluttede. Efter adskillige møder fysisk og på nettet kom vi frem til
følgende: Gruppens indstilling var, bortset fra repræsentanten fra D. 4, at vi skulle opdeles i 6
valgkredse. Altså gå fra vores 12 distrikter til 6 distrikter, der alle sammen med landsformand,
landsnæstformand, landssekretær og landskasserer blev repræsenteret i den nye landsbestyrelse
på 10 medlemmer. En mere direkte linje dels fra landsbestyrelsen nedad til kredsene og
afdelingerne og også den modsatte vej. At Forretningsudvalget kunne nedlægges også ud fra den
simple årsag, at det virker helt hen i vejret, at et forretningsudvalg kan holde 9-10 møder om året
og den samlede ledelse holder 2 måske 3 møder. Det kunne ligeså godt slås sammen, så vi fik en
samlet mindre og slagkraftig ledelse. Altså gå fra 16 til 10 medlemmer i landsbestyrelsen. Egentligt
fulgte vi blot op på et tidligere strukturforslag fra 2002 (nævnt i Jubilæumsbogen), hvor et
strukturudvalg bestående af Distriktsformændene for D. 3 og 7 samt Søren Konradsen havde
foreslået en sammenlægning af distrikter og en landsbestyrelse på 9 medlemmer. Forslagene,
som var på sendemandsmødet i 2004, nød ikke fremme, hvorfor ændre på noget, der virker. Der
blev i stedet nedsat et 100 års jubilæumsudvalg og de nødvendige fornyelser og effektiviseringer i
organisationen blev sendt til hjørnespark. Der er gået 12-14 år siden og det må bare ikke ske igen.
Vi synes arbejdsgruppens forslag har fået en noget besynderlig behandling i forretningsudvalg og
Landsbestyrelsen. Vi havde foreslået at fremlægge vores forslag på et Landsbestyrelsesmøde, da
det trods alt var et omfattende materiale. Det fandt Landsbestyrelsen ikke anledning til at tage i
mod. De mente de var helt ajour med forslaget. Resultatet var da også, at landsbestyrelsen med
Landsformanden i front diskuterede forslaget ud fra en helt forkert vinkel. Man havde ikke opfattet,
at de værende distrikter bortfaldt og der blev oprettet 6 nye valgkredse eller distrikter om man vil.
Så drøftelsen gik på, at vi havde foreslået en overbygning på de værende distrikter med et
regionslag. Helt hen i vejret og forkert. Og jeg vil gerne citere fra sivet materiale fra
landsbestyrelsesmødet 17. oktober, en noget besynderlig sagsbehandling. Drejer sig om, at
Landsformanden inden der overhovedet er kommet referat, dagen efter Landsbestyrelsesmødet,
den 18.10, skriver hans egen opfattelse af mødets konklusion: Her nævnes bl.a., at det ikke var gr.
2,s hensigt at nedlægge distrikter. At som man kom ned i sagsbehandlingen og drøftede
konsekvenserne med et regionslag ovenpå distrikterne, så var der blandt distriktsformændene en
klar holdning til, at der var for mange "hvisser" og spørgsmål der var uklare. Der var uklarheder i
økonomien og der ville blive længere fra afdelingerne, idet de så skulle gennem deres
distriktsformand og regionsformand. Fuldstændig komplet misforstået. Der fortsættes i notatet fra
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Landsformanden, at udover de frivillige sammenlægninger, så ønskede man ikke store
forandringer. Det var Landsformandens konklusion af mødet og hvis man var enig, så havde
distriktsformændene en opgave, at gå tilbage og forklare, at det var den model med de frivillige
ændringer LB bakkede op om. Nævnte at specielt Distriktsformændene i distrikt 7 og 12 havde en
vigtig opgave, fordi deres afdelinger i princippet kunne gå ind for gruppe 2, s forslag til ny struktur.
Landsformanden tillader sig at nævne, at det for de 2 distrikters vedkommende er en gratis
omgang, da de stort set ikke berøres ved forslaget. Så hvis ikke holdningen fra afdelingerne her
bliver ændret, så kunne vi (LB) stå i den situation at de 20 afdelinger med flere kunne være dem,
der stemmer et LB’s forslag ned og bestemme et strukturforslag, der ikke selv giver dem større
besværligheder. Det kan jo udtrykkes sådan, dog ikke særlig pænt synes jeg, men fordi de
nævnte 2 distrikter netop er så store, at der ikke er grund til ændringer, så betyder det jo ikke, at de
ikke interesserer sig for sammenhængningskraften i Marineforeningen samt det at få en mere
smidig, mindre omkostningstung og mere effektiv og åben ledelse i min optik er det helt hen i
vejret, dels at forplumre forslaget med direkte forkerte opfattelser og dermed sagsbehandlingen. At
opfordre distriktsformænd til at gå hjem til suveræne afdelinger og bearbejde deres hidtidige
holdninger og beslutninger. Især også når man så læser referatet fra Landsbestyrelsesmødet den
17. oktober, der kommer på gaden den 2. november. Her er Landsformanden citeret for, at i FU
har vi kikket på det væsentlige i de 2 arbejdsgrupper og vi kan godt leve med en Landsbestyrelse
på 10 medlemmer. Lidt om afdelingernes liv. Afdelingerne lever mest deres eget liv og interesserer
sig ikke synderligt for, hvad der foregår udenfor deres egen afdeling og til nød deres eget distrikt.
Og det nævnes i formandsberetningen, at de ikke må være dem selv nok. Grunden er imidlertid
enkel, nemlig en helt unaturlig lukkethed. Vi er en forening, ikke en militærenhed. Vi ønsker
åbenhed og debat, naturligvis på en sober måde. Vi ønsker det ændret. Der skal referater ud til
alle afdelinger, så flere ting og sager kan drøftes. Er der fortrolige personsager m.v. må de skrives
bilateralt. Vi har stillet forslag derom. Et godt eksempel udsendt fra sekretæren Birger Tykskov
nævner at referater fra landsbestyrelsesmøder er fortrolige og må ikke udleveres til afdelingerne.
Derimod kan landsbestyrelsesmedlemmer mundtlig give uddrag fra referatet på distriktsmøder. (Så
kan jeg da sige for egen regning, at så behøver der ikke at være så mange møder i FU og LB, hvis
de få ting, der refereres på distriktsmøder er essensen af arbejdet.) Birger slutter af med, at han
håber alle overholder dette, da det ellers kan risikere at give problemer for nogle distriktsformænd.
Endelig undrer det os også at der i arbejdsgruppen var repræsentanter fra stort set alle distrikter.
At der løbende var information fra gruppens medlemmer til deres egne distrikter og tilbage. Og der
var enighed om resultatet - bortset fra det nævnte i Di. 4. Og så se, når forslaget behandles i LB, at
nogle af gruppens medlemmer bliver ladt i stikken af deres egne distriktsformænd og med det
resultat, at de ikke kan gå ind for forslaget. Det er nævnt flere gange, at forslaget vil medføre mere
splid end enighed. Kære venner, afdelingerne er suveræne, her ændres der ikke noget, vi foreslår
blot, at de 12 distrikter bliver til 6 distrikter. Det bliver mere effektivt og den eneste ændring er stort
set, at der er nogle nuværende distriktsformænd, der ikke opnår genvalg. Og her snakker man så
om dybe følelser. Helt ude af proportioner, når man tænker på, at det er Marineforeningens skridt
til at være en mere moderne, effektiv og åben forening, der også kan tiltrække nye medlemmer af
begge køn og gerne yngre. Så mit klare budskab til os sendemænd er, at vi gør op med den gamle
struktur og laver en smallere og mere åben organisationsstruktur som foreslået og så lader den
mindre ledelse arbejde med de overordnede sager. Hovedvægten er dog stadig i de suveræne
afdelinger.
Niels Chr. Rasmussen, Køge: tak til formanden for en god beretning, men Frederikshavn lavede
en billig salgstale da vi skal gennemgå div. forslag i løbet af dagen.
Årsberetning blev taget til efterretning.
Herefter fik landsnæstformanden ordret.
I dette lokale befinder der sig en person, som gennem en årrække har stået i spidsen for vores
forening, nemlig vores landsformand siden 2005, Ole.
Ole indledte sin karriere i Søværnet i 1965, og du har siden gjort en bemærkelsesværdig karriere.
Du er uddannet søofficer, og du har haft tjeneste forløb en lang række steder. Du har sejlet med
korvetter af TRITON klassen, torpedobåde, minelæggere og inspektionsskibe, og du har opnået at
være chef i flere af disse skibe.
Din landtjeneste omfatter et væld af skole- & kursusperioder, og du har gjort international tjeneste i
Brunssum i Holland og i Napoli i Italien. Du har gjort tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste, og
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du har været både næstkommanderende og fg. chef for Søværnets Officersskole. Din lange
karriere i Søværnet sluttede du i 2006 som chef for Søværnets Grundskole i Auderød, i princippet
dér, hvor det hele startede for dig i 1965.
Du indmeldte dig i Marineforeningen i 1980 i den daværende Glostrup/Taastrup afdeling, nu
Brøndby, og her var du bl.a. kasserer i to valgperioder. Du har, under hele dit medlemskab, været
meget aktiv i foreningsarbejdet, herunder også i det lokale skyttelav.
Du blev bragt i spil som en meget velkvalificeret landformandskandidat af vores tidl. landsformand
Otto Lichtenberg, og ved Sendemandsmødet i netop Brøndby i 2005 blev du valgt som
Marineforeningen ny landsformand.
Landsbestyrelsen mener, at du har bestridt formandshvervet på en både professionel, kammeratlig
og god måde indtil nu. Ikke mindst stod du i spidsen for fejringen af Marineforeningens 100 års
jubilæum i 2013, og vi kan vist godt konstatere, at det jo ’egentlig gik meget godt.
Med baggrund i dit virke som vores landsformand gennem nu 11 år, indstiller en enig
landsbestyrelse til Sendemændene her i dag, at du udnævnes til Æresmedlem af Danmarks
Marineforening.
Landsformanden blev udnævnt til æresmedlem med applaus.

4.

Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge

LK fremlagde årsregnskabet der udviste et mindre underskud, dette skyldes at vi har, måtte
renovere gulvet og kabyssen på landskontoret som løb om i ca. kr. 100.000,00 Vi kan også se i
regnskabet at portostøtten er faldende, men det kommer vi ind på senere på dagsorden, derefter
gennemgik LK de vigtigste ind og udgiftsposter i regnskabet.
Regnskabet er blevet revideret og godkendt af vores revisorer Kurt Kaysen og Torben Tranberg
Jensen.
Dirigenten satte regnskabet til godkendelse, og da ingen stemte imod var regnskabet godkendt og
dermed var også decharge meddelt

5.
Landsbestyrelsens forslag
a. Evt. kontingentstigning på kr. 10,LK trak forslaget da vi havde modtaget portostøtte i år, men ikke så meget som tidligere. LK lagde
samtidig op til at vi næste år vil komme en kontingentstigning da vi i år allerede mangler kr. 4 pr.
medlem.

b. Distriktssammenlægninger
Forslag fra LB om sammenlægning af distrikt 5 (Bornholm) og distrikt 13 (Grønland)
sammenlægges med distrikt 1 (Storkøbenhavn)
Distrikt 6 (Lolland/Falster) sammenlægges med distrikt 4 (Sjælland Syd)
Distrikt 8 (Jylland Sydøst sammenlægges med distrikt 9 (Jylland Sydvest)
Hertil havde dirigenten umiddelbart inden mødet modtaget et ændringsforslag fra arbejdsgruppe 2,
hvor man i stedet forslog at behandle det indkomne forslag under dagsordens punkt 6.a da dette
vare mere vidtgående end landsbestyrelsens forslag.
Dirigenten afviste dette, idet landsbestyrelsens forslag var i overensstemmelse med de bestående
vedtægters § 4 stk. 3, og derfor ikke en vedtægtsændring.
LNF, Det er en enig landsbestyrelse, der fremsætter det forslag, som i ser her. Det er vigtigt at
pointere, at forslaget udspringer af såvel distrikt 4 og 6 samt 8 og 9 egne ønsker, og derfor bunder
i frivillighed og positiv accept. Desuden, at vores afdelinger Godthaab og Bornholm begge fuldt ud
accepterer at blive sammenlagt med distrikt I Storkøbenhavn.
Forslaget vil medføre en reduktion af distrikter fra 13 til 9, og landsbestyrelsen vil få 13 medlemmer
mod i dag 16.
Forslaget vil også medføre en mere jævn og retfærdig fordeling af stemmevægten i
landsbestyrelsen i forhold til medlemstallene i samtlige distrikter, end vi ser det i dag.
Landsbestyrelsen lægger meget vægt på, at distriktssammenlægningerne i en ny
organisationsstruktur ikke sker ud fra diktat og pres, men netop ud fra frivillighed og egne ønsker.
På landsbestyrelsens vegne skal jeg derfor opfordre sendemændene til at gå ind for forslaget.
Elo Henriksen, Hørsholm/ Rungsted: Når vi kommer med vores forslag vil dette så ”overrulle”
det vi har fremsendt.
Dirigenten: når vi kommer til jeres punkt og hvis det bliver vedtaget bortfalder landsbestyrelsens
forslag.
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Torben Madsen, Frederikshavn: vi kan godt gå ind for dette forslag.
Afstemning: 385 for, ingen imod og 49 hverken for eller imod. Forslaget vedtaget.

c. Ændring af vedtægternes § 2 og 5
Dirigenten meddelte, at der i forbindelse med afstemning om vedtægtsændringer skal
forslag have 2/3 flertal svarende til 290 stemmer for at blive vedtaget.
§ 2 – Distrikts 12´s ændringsforslag
Der var modtaget ændringsforslag fra distrikt 12, og dette forslag behandles først.
Foreningens formål er at styrke nations interesse for Søværnet og Det Blå Danmark, samt at
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været
tjenstgørende under Orlogsflaget og Det Blå Danmark.
Frank Zobbe, Skagen: Jeg sad i gr. 1, og gruppen kom med dette forslag, vi mener at det er for at
modernisere foreningen at vi fremsætter dette forslag. Samtidig syntes vi også at det er arrogant at
landsbestyrelsen bare lader til at overse forslaget. Jeg vil derfor opfordre til at man stemmer for
vores forslag.
LNF, Jeg vil gerne oplæse Det Blå Danmarks egen beskrivelse af hvad og hvem der er, citat: ”Det
Blå Danmark er en betegnelse for alle maritime og søfartsrelaterede virksomheder og erhverv i
Danmark: de store rederier og skibsværfter og udstyrs- leverandører, offshore og
servicevirksomheder til myndigheder, uddannelsesinstitutioner og en lang række andre
virksomheder og institutioner” citat slut
Som eksempel kan jeg nævne, at der i fx Nordjylland alene befinder sig ca. 450 firmaer og
erhvervsvirksomheder, som henregnes under Det Blå Danmark.
Landsbestyrelsen anerkender naturligvis Det Blå Danmark fuldt ud, men vi mener ikke at denne
privat baserede sammenslutning skal fremgå af Marineforeningens vedtægter, Med
landsbestyrelsens ændringsforslag er vi fuldt dækket ind, mener vi. Jeg skal samtidig gøre
opmærksom på, at Marinehjemmeværnet ikke, som statslig myndighed under forsvaret, henhører
under Det Blå Danmark, hvilken mange fejlagtigt tror. Jeg skal gøre opmærksom på, at
Marineforeningens vedtægter fastholder afdelingernes ret til selvstændigt at afgøre hvem man
ønsker som medlemmer inden for vedtægterne, og den ret skal naturligvis forsat bestå.
På den baggrund skal jeg, på landsbestyrelsens vegne anbefale at sendemændene stemmer imod
Distrikts 12´s forslag.
Afstemning 71 stemte for, hvorfor ændringsforslaget blev forkastet.

§ 2 – landsbestyrelsens forslag:
Foreningens 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.
Fremlagt af landsnæstformanden:
LNF, § 2, formålsparagraffen, har stået stort set uændret siden Marineforeningens dannelse i
1913. Det er i sig selv ganske enestående, men nu er vi gået ind i foreningens andet århundrede,
og tiderne i dag er så væsentligt forskellige fra for 100 år siden, at en enig landsbestyrelse nu
fremsætter det forslag, I ser her.
Marineforeningens basis er fortsat Søværn og Marinehjemmeværn - det ændres der ikke på, men
formålsparagraffens ordlyd bliver nutidig og mere aktuel, så på landsbestyrelsens vegne skal jeg
opfordre sendemændene til at gå ind for forslaget.
Afstemning: 331 stemte for - forslaget vedtaget.

§ 5 stk. 1 – Distrikt 12 ændringsforslag:
Der var modtaget ændringsforslag fra distrikt 12, og dette forslag behandles først.
Stk. 1. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages
uberygtede myndige danske
1.
personer, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet, Marinehjemmeværnet
eller det blå Danmark
2.
personer, der nærer interesse og har tilknytning til Søværnet, Handelsflåden og det
blå Danmark.
3.
Det er muligt for de enkelte afdelinger at der oprettes venner/støtteforeninger. Disse
venner/støtteforeninger har ingen beføjelser, og dermed ingen ret til indflydelse i
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Marineforeningen.
Frank Zobbe, Skagen: § 2 og § 5 hænger noget sammen, vi kan se at, i landsbestyrelsens forslag
handler man i § 2 med personer og i § 5 med mænd og kvinder, men det er lettere med ordret
personer, forslaget er en forlængelse af § 2 forslaget og har derfor ikke yderlige kommentar.
LNF, Landsbestyrelsen kan ikke gå ind for Distrikt 12’s ændringsforslag af flg. årsager:
pind 1 & 2 opererer med Det Blå Danmark, hvilket vi ikke finder relevante at nævne i
Marineforeningens vedtægter, - som jeg tidligere har nævnt her fra talerstolen,
pind 3: retten til at oprette venne- & støtteforeninger er, og skal være, helt lokale
beslutninger, som ikke hører hjemme i Marineforeningens vedtægter. Retten til, og
muligheden for at oprette venne- & støtteforeninger består jo allerede i dag, og flere
afdelinger har allerede tilknyttet sådanne foreninger.
Vi skal huske på, at venne- & støtteforeninger bør have selvstændig bestyrelse og økonomi - helt
uafhængig af afdelingsbestyrelsen. Ved at vedtægtsbestemme muligheden for at danne eller
etablere disse foreninger i Marineforeningens vedtægter, bringes der tvivl om deres retlige
tilhørsforhold, og dermed om den uafhængighed der bør bestå mellem afdeling og venne- el.
støtteforening. På disse baggrunde anbefaler landsbestyrelsen, at sendemændene stemmer imod
Distrikt 12’s forslag.
Afstemning: 51 stemte for forslaget, ændringsforslaget blev forkastet.
§ 5 stk. 1, Landsbestyrelsens forslag:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige
danske mænd og kvinder,
1.
der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet
eller
2.
der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogseller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
LNF: siden sendemændenes beslutning om kvinders optagelse i Marineforeningen i 1994, har vi
haft debat om de eksisterende 3 ’pinde’. Ændringsforslaget gør optagelseskriterierne bredere med
kun 2 ’pinde’ således, at vi én gang for alle opnår fuld ligestilling mellem samtlige medlemmer, som
jo alle er lige - uanset hvem de er og hvorfra de kommer.
Og samtidig består afdelingernes ret til selv at afgøre hvem de ønsker som medlemmer inden for
vedtægterne - den ret pilles der ikke ved.
På landsbestyrelsens vegne skal jeg derfor opfordre sendemændene til at gå ind for
landsbestyrelsens forslag.
Afstemning: 342 stemte for - forslaget vedtaget.

6.

Indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer v/ Per D. Hansen, Tønder
Dirigenten: Af de indkomne ændringsforslag under pkt. 6. a. er forslaget til § 10 af så vidtgående
karakter og medfører en gennemgribende ændring af landsbestyrelsens sammensætning og valg
til samme, samt har indflydelse på forslag til ændringer af andre paragraffer, hvorfor jeg har
besluttet, at det er hensigtsmæssigt at begynde med at behandle ændringsforslaget til § 10:
Med henblik på at sikre en fornuftig og hensigtsmæssig gennemførelse af dagsordenen, har
dirigenten, i henhold til Foreningsretten, såvel ret som kompetence til at ændre
dagsordenspunkternes rækkefølge.
Derfor vil behandlingen af de indkomne forslag ikke helt foregå i samme rækkefølge som de
fremsendte forslag.
§10
Stk. 1. Landsbestyrelsens øvrige medlemmer samt suppleanter for disse vælges af afdelingerne i
følgende 6 valgkredse:
1)
Nordjylland
2)
Midtjylland
3)
Syd- og Sønderjylland
4)
Fyn med omliggende øer
5)
Sjælland og øerne 1
6)
Sjælland og øerne 2
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Stk. 2. I de enkelte valgkredse kan opstilles flere kandidater. Såfremt ingen af disse i første runde
får over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg blandt de to kandidater, der har
opnået flest stemmer. Afdelingernes stemmer opgøres efter samme retningslinjer, som for
sendemandsmøder (jf. § 17).
Stk. 3. Valg gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted dog max. 4 gange.
Stk. 4. Suppleanterne, som også vælges, skal inddrages i valgkredsenes arbejde.
Stk. 5. Der skal jævnlig holdes møder mellem valgkredsens landsbestyrelsesmedlem og dennes
suppleant for gensidig orientering.
Stk. 6. Afgår en af disse landsbestyrelsesmedlemmer uden for tur tiltræder suppleanten for resten
af valgperioden, og der vælges en ny suppleant.
Per D. Hansen, Tønder, repræsenterede forslagsstillerne. Derefter motiverede Per forslaget med
brug af power point. Konklusionen er at forretningsudvalget nedlægges og distrikterne ændres til 6
valgkredse. Den daglige ledelse skal i fremtiden styres af den nye landsledelse. Nogle mener også
at der bliver for store geografiske områder og et stort arbejde for det enkelte
landsbestyrelsesmedlem, derfor har vi også i vedtægtsændringerne langt op til at suppleanten
løbende skal inddrages i arbejdet med afholdelse af fælles møder eller man kan bruge elektroniske
medier, derfor vil det også være godt hvor man ligger distrikter sammen, at den ene bliver LB
medlem og den anden suppleant. Et andet punkt er at LF – LNF – LK og LS udgør den daglige
ledelse og kan under ansvar over for landsbestyrelsen træffe afgørende løbende forretninger, uden
at landsbestyrelsen skal indkaldes, sagerne skal femlægges på det førstkommende
landsbestyrelsesmøde. Landsbestyrelsen udarbejder retningslinier for de beløb, de kan råde over.
Et problem man har hørt er om hvor man skal afholde kredsmøderne. Her mener vi at de skal
holdes et centralt sted, så alle har kort muligt afstand til møderne. Et andet problem er antallet til
kredsmøderne. Her er det et spørgsmål om tillid til dem man sender til møderne, max 3 fra hver
afdeling. Det sociale vil komme lidt i baggrunden, det er korrekt, men det er da vigtigere at
landsbestyrelsesmedlemmerne får mulighed for at kommunikere med jer og omvendt. Det sociale
må styrkes på andre tidspunkter, man kan ikke få alt på en gang.
Vores forslag vil medføre en mere slagkraftig landsbestyrelse, effektive møder med større
indflydelse for de lokale foreninger, det vil give mere reelt demokrati og åbenhed og derfor
motivere lokaleafdelinger til at interessere sig for hvad der foregår i Danmarks Marineforening, så
vi undgår rygter og myte dannelser. Det vil give bedre og mere nuanceret grundlag for fornyelse og
udvikling af vores Marineforening til glæde og gavn for os alle, når alle kredse får indflydelse, det
vil give bedre og større mulighed for at tiltrække nye engagerede medlemmer og her tænker vi på
den store alders gruppe fra 45 – 60 år der i dag står uden for vores forening.
Hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi meget mere. Det er derfor nu vi skal slå til, for ellers
uddør vi sammen med den gruppe af medlemmer vi har nu, en forening der hviler i sig selv uddør
langsomt, en forening der altid er i bevægelse og følge med tiden vil bestå og vi kan bevare vores
gamle stolte traditioner.
Kurt Verner, Nyborg: Vi er i vores afdeling også frustreret over at man ikke på sendemandsmødet
havde lavet en debat om arbejdsgruppernes rapporter og derefter tages essensen af det derfor
kommer disse forslag frem. Kurt Verner anbefalede at Per og Distrikt 4 trækker deres forslag, samt
at landsbestyrelsen indgår i arbejdet, så man til sendemandsmødet 2017 kan komme med et
samlet forslag.
Per D. Hansen, Tønder: vil godt trække vores forslag hvis landsformanden vil garantere at man
seriøst vil arbejde på et samlet forslag til næste års sendemandsmøde. ’
Landsformanden: Per du har ret i at landsledelsen oprindelig håbede på en slankere struktur,
men grunden til at det ikke var realistisk var, at jeres egne valgt landsbestyrelsesmedlemmer
sagde fra, på vores landsbestyrelsesmøde i oktober hvor det hele blev fremlagt, Her fik hver enkelt
landsbestyrelsesmedlem mulighed for at fremlægge tingene, til sidst spurgte de om hvad
landsformanden syntes. Efter at jeg har hørt alle jeres argumenter, mod store valgkredse, og det
var flertallet, spørger jeg, men hvor er de mennesker der skal lave alt dette arbejde. På den
baggrund gik jeg ind for LB – forslag om en mindre frivillig strukturændring. Men jeg vil godt give
håndslag på til Per og Kurt at vi vil arbejde frem mod en slankere og smidigere struktur, på
baggrund af det arbejde der er lavet i gruppe 2 og jeg giver gerne tilsagn om, at landsbestyrelsen
vil arbejde videre med dette her.
Per D. Hansen, Tønder: Med hensyn til det formanden sagde, at det var
landsbestyrelsesmedlemmerne der har afgjort dette her, så undre det mig stadig væk, at de
personer der sad i arbejdsgrupperne var valgt af deres distrikt og vente tilbage til deres distrikter,
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hvad der var forhandlet om, efterhånden som vi kom frem i forhandlingerne. Så forstår jeg ikke, at
der er så stor afstand mellem landsbestyrelsesmedlemmerne og dem der sad i arbejdsgrupperne,
så er det måske vores distriktsformænd vi skal til at skifte ud.
Landsformanden: som jeg tidligere har sagt, afdelingerne har de distriktsformænd de selv har
valgt.
Niels Chr. Rasmussen, Køge: Vi vil godt trække vores forslag og så sætte os sammen for at lave
noget ordenligt til næste år.
Henrik Christiansen, D IV: Inden i går hjem i dag og vi hver især skal tænke over hvad vi vil
komme med næste år, har jeg en lille bøn. Tænk over Per ganske rigtig sagde med geografien, jeg
har lavet et regnestykke, hvis jeg skal dække Lolland/ Falster – Sydsjælland og Nordvestsjælland,
skal jeg have et planlagt møde om ugen hele året, samtidig skulle jeg formentlig have tjenestebil,
for der er rigtig mange kilometer og mange udgifter, så min eneste bøn til jer er at i skal tænke på
at distrikt formændene er frivillige.
Herefter trak forslagsstillerne deres ændringsforslag til § 4, 8, 12, 13, 17, 32 og 37, der alle havde
direkte sammenhæng med ændringsforslaget til § 10.
§9
stk. 1: Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær udgør foreningens
daglige ledelse, og vælges direkte på det ordinære sendemandsmøde efter indstilling af
landsbestyrelsen.
Landsbestyrelsen kunne acceptere denne ændring, hvilket sendemandsmødet ikke havde
indvendinger imod.
stk. 2: Valg gælder for 3 år ad gangen, og genvalg kan finde sted dog max. 4 gange.
LNF: Max. 4 valgperioder á 3 år kan give vanskeligheder med at vælge ny medlemmer til landsbestyrelsen, når man tænker på den opgave de skal udføre i forhold til i dag. Landsbestyrelsen kan
derfor ikke gå ind for forslaget.
Dirigenten spurgte, hvorvidt sendemandsmødet kunne acceptere LNF’s argumenter, hvilket var
tilfældet og forslaget blev forkastet uden afstemning.
§ 18 stk. 1
Niels Chr. Rasmussen, Køge: Vi forslår at vedtægternes § 18 ændres i punktet dagsorden,
således der tilføjes et nyt punkt 10.: ”Drøftelse af principielle spørgsmål fra afdelingerne af almen
interesse” og det gamle punkt 10. Eventuel rykkes ned som punkt 11.
Forslagene til dette punkt 10. skal indsendes, men der kan ikke stemmes om evt. forslag.
LNF: Vedr. stk. 10 bør det helt udgå, da der ikke foreningsretligt kan være andre punkter i en
dagsorden end punktet Eventuelt, hvor der ikke kan stemmes. Desuden har landsbestyrelsen
allerede i den eksisterende dagsorden for sendemandsmødet her i dag taget højde for det
ønskede under punkt 10 Eventuelt, idet det fremgår af dagsorden som punkt 10.a. Hvis ingen
opponerer med dette, vil det være praksis fremover.
Forslagsstillerne godkendte dette.
§ 15
stk. 2: Det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes inden udgangen af maj måned, og så vidt
muligt på skift i de forskellige landsdele.
LNF: LB kan godt acceptere betegnelsen ’landsdele’, hvilket blev vedtaget uden afstemning.
stk. 6: Dette forslag var baseret på forslag et til ændring af § 18 stk. 1, der blev trukket tilbage..
§ 28 stk. 3
Nuværende ordlyd.
Eventuelle senere påløbne kontingenter og indskud skal være indsendt senest d. 1. oktober.
Forslået ordlyd.
Eventuelle senere påløbne kontingenter og indskud skal være indbetalt senest 30 dage fra
fakturadato.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Forslag 4
Per D. Hansen, Tønder: Jeg vil opfordre landsbestyrelsen til at være mere åbne over for
afdelingerne, og de skal være mere åbne over for daglig ledelse, sige de ting de mener og hvad de
har med hjem.
Redaktøren: Under Dannebrog har altid været åben for alle der ønsker at komme med et indlæg,
så jeg vil opfordre jer til at skrive til bladet. Vedr. debatforum, her kræver det at man får en adgang,
dette vil koste ca. kr.30.00,00 at lave. Samtidig viser statikken, at det kun er ca. 10 % der vil
benytte sig af det og efter et stykke tid vil der ikke være nogle der bruge dette.
Lederen i Under Dannebrog er der kun en der skriver og det er mig og ingen anden.
b. 7 forslag v/ Distrikt IV
Niels Chr. Rasmussen, Køge: trak forslag 1 – 2 – 7 og ønskede at forslag 3 – 4 – 5 behandlet.
Forslag 4
§ 18 stk. 4, referat af Sendemandsmødet udsendes til afdelingerne senest 30 dage efter mødet
afholdelse. Indsigelser til referatet skal indsendes til landsbestyrelsen senest 14 dage efter
referatets udsendelse.
Niels Chr. Rasmussen, Køge: Forslaget er kommet frem da man i afdelingerne ar kede af at
referatet har været meget lang tid om at komme ud til afdelingerne.
Afstemning: For forslaget stemte 415, og således vedtaget.
Forslag 3
§ 8 stk. 3.
Nuværende ordlyd. Af landsbestyrelsen medlemmer skal mindst 2/3 være af den i § 5 stk. 1
nævnte medlemskategori.
Forslået ordlyd. Der foreslås at stk. 3 udgår.
LNF, Landsbestyrelsen kan ikke gå ind for dette forslag. Vi må ikke glemme hvoraf vi udspringer,
nemlig af Søværnet. Så længe vi fastholder, at der kan dispenseres fra 2/3 dels reglen - og det er
mere reglen end undtagelsen, skal vi fastholde reglen. Den svarer i dag til at 6 ud af 16
landsbestyrelsesmedlemmer kan være ikke Søværnsfolk.
Og med vedtagelsen af landsbestyrelsens forslag til distriktssammenlægninger vil det være 5 ud af
fremover 13 landsbestyrelsesmedlemmer.
Med forslagets vedtagelse åbner vi i teorien, og jeg ved godt at det meget teoretisk, for muligheden
af at hele Marineforeningens landsbestyrelse kan bestå af ikke Søværnsfolk, det er vel ikke det, vi
ønsker?
På landsbestyrelsens vegne skal jeg opfordre sendemændene til at stemme imod dette forslag.
Hans Westerman, Frederikshavn: Vi skal tænke meget over at der kun bliver indkaldt ca. 100
værnepligtige om året.
Kurt Verner, Nyborg: vil opfordre til at stemme imod, da vi er en orlogsforening men alle er
ligeværdige medlemmer, landsbestyrelsen skal altid være overvægt af pind 1.
Afstemning: 122 stemte for, hvilket ikke var nok til 2/3 flertal, hvorfor forslaget blev forkastet.
Forslag 6
Niels Chr. Rasmussen, Køge: Vi trækker dette forslag.
c. Bekræftelse af mødested for 2017: Aalborg MF
Formanden for Aalborg afdeling Charley Pedersen, bød os velkommen til Aalborg og deres 100
års jubilæum og vi glæder os til at i kommer.

d. Mødested for 2018: invitation fra Køge MF
Formanden for Køge afdeling, John Engskov, opfordrede til at komme til Køge og at
sendemandsmødet ville godkende det.
Med forsamlingens applaus var Køge enstemmigt vedtaget.
7.

Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det
kommende kalenderår
LK gennemgik hvordan budget 2016 ville se ud. Forventer at resultatet vil blive på kr.0
Budgettet blev godkendt.
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a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 140,- årligt.
Ingen ønskede ordet, forsamlingen applauderede, og dirigenten konstaterede dermed forslaget
enstemmigt vedtaget.
b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-.
Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt vedtaget.

8.

Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om valg af distriktsformænd.

a.

Valg af landskasserer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Heden
Knudsen, Odense
Forsamlingen applauderede, og dermed var Flemming Heden Knudsen, genvalgt for 3 år.
b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne III og XII
Landssekretæren orienterede derpå om de ordinære valg i de nævnte distrikter:
Distrikt III
genvalg af Søren Brusgaard, Nykøbing Sjælland
genvalg af suppleant Steen Buchart, Slagelse
Distrikt XII genvalg af Charley Pedersen, Aalborg
Nyvalg af suppleant Torben Madsen, Frederikshavn
På landsbestyrelsens vegne ønskede landssekretæren de genvalgte samt den nyvalgte suppleant
tillykke med valgene.
9.
a.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valg af revisorer: landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg.
Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen blev genvalgt med akklamation.

b.

Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår Idavalg af Ida Nørgaard, Odense
Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation.

10. Eventuelt.
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
Redaktøren: 27. april har vi informationsmøde om at genåbne afdeling i Struer, håber at
formændene i distriktet kommer ned og bakker op om det.
Den 1. juni åbner der en mindepark i Thyborøn om Jyllandsslaget, jeg vil opfordrede til at man
komme til Thyborøn denne dag, med flag.
Kurt Verner, Nyborg: som landsformanden har nævnt mange gange, er synlighed af
marineforeningen en meget vigtig opgave. I dag er der mange der afdelinger som har et kor, Vi i
Nyborg har nu fået fremstillet et emblem af en LYRE som man kan købe og have på når man er
ude og synge med koret. Emblemet koster 40 kr. og kan som sagt bestilles i Nyborg afdeling.
Keld Christensen, Roskilde: Vi bliver100 år d.18. maj og ønskede at man kommer med flag. Der
er åbent hus på Flådestationen til august, hvorfor er Marineforeningen ikke med?
Kurt Verner, Nyborg: Til information kan jeg oplyse at MHV har 2 orkestre, som kan lånes gratis.
En anden ting er at man har lavet en aftale med MHV, hvis man ønsker at blive begravet til søs, så
sejler MHV.

b. Øvrigt eventuelt
Gert Larsen, D I: efter afstemningerne i dag er distrikt blevet større, så jeg vil godt byde
velkommen til Bornholm og Grønland.
Landssekretæren, oplyste om de 13 nye afdelingsformænd, valgt på årets generalforsamlinger.
Amager
John Rasmussen
Frederiksberg
Ole M. Jensen
Fredericia
Bent Telander
Kalundborg
Egon Iversen
Slagelse
Jørgen O. Hansen
Bornholm
Tommy R. Nielsen
Kerteminde
Jan Cederholm
Marstal
Ole S. Olsen
Hansholm
Finn B. Hansen
Morsø
Lejf Petersen
Hals
Jesper H. Skov
Hjørring
Henning Pedersen
Glyngøre
Svend E. Poulsen
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Landssekretæren takkede de aftrådte afdelingsformænd for deres indsats, og ønskede de nyvalgte
formænd tillykke med valgene.
Landsformanden, kaldte Tommy Gundersborg op, og overrakte ham en våbenskjold for 25 år i
Lemvig bestyrelse.
Da der ikke var flere indlæg til Eventuelt, erklærede dirigenten sendemandsmødet 2016 for
afsluttet.
Landsformanden, afsluttede Sendemandsmødet 2016 med at takke dirigenten for at have styret
os godt gennem mødet og takkede alle for en god og sober debat og motiverede et 3 – foldigt leve
for Marineforeningen.
Flaget nedhaledes, efterfulgt af afsyngelse sidste vers i kongesangen.
Godkendt: 16 / 5 - 2016

Kurt Flatau
dirigent
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