Referat fra Generalforsamling
afholdt i Hørsholm søndag 25 – 02 – 2018
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:
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Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren
Budget 2018
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af formand,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsessuppleant,
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Kurt Flatau, blev valgt
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning:
Inden vi går over til den egentlige beretning, vil jeg gerne, at vi mindes de kammerater, som er
gået fra borde gennem året, hvor jeg specielt gerne vil nævne 2, nemlig:
Ejvind Lorentzen, her fra vores egen afdeling. Ejvind var formand gennem en periode på ca. 10 år,
hvor han, på sin måde, påvirkede foreningen i en, vil jeg tillade mig at sige, festlig retning. Det gav
måske ikke så meget Marineforening, men mange var glade og tilfredse. Det gav så også noget af
en deling blandt medlemmerne, hvor flere ønskede en mere marine-maritim retning, og som er det
spor, som den nuværende bestyrelse forsøger at forfølge.
Ejvind var en glad og munter mand, men blev desværre indhentet af sygdom gennem det sidste
års tid. Ejvind døde her i november måned, kun 66 år gammel.
Og her senest HKH prins Henrik, tidligere æresformand for Marineforeningen.
Der har været vist og sagt meget i forbindelse med prinsens død, så det vil jeg på ingen måde
uddybe, men blot tilføje:
Hoffet udstak retningslinier for flagning fra død og til bisættelse, og vi flagede derefter hele
perioden. Hvis ikke vi skulle flage ”rigtigt”, hvem skulle så. Desuden deltog HP og jeg selv i
flagborgen ved Slotskirken i tirsdag. Det var en flot gestus fra alle fremmødte. Godt vi gjorde det.
Jeg kunne fremhæve andre, men for alle gælder nok, at vi hver især har minderne.
Jeg vil derfor nu bede alle rejse sig, og i stilhed, mindes dem alle, som hver for sig, har gjort en
forskel. ”Æret været deres minde”, tak.
Og så videre til den egentlige beretning:
Selvfølgelig velkommen til årets generalforsamling, som jo er foreningens højeste myndighed, og
som er stedet, hvor du frit kan komme til orde med dine meninger, under dagsordenens respektive
punkter, styret af dirigenten, og alt sammen i en ordentlig og sober tone.
Jeg håber således, at vi får et godt møde, i en god tone, og klar til det kommende års udfordringer.
Og udfordringer kommer der:

Vores gennemsnitsalder stiger, folk falder fra, nogle dør og andre mister interessen efter over 40
års medlemskab, hvilket undrer mig meget: hvordan kan man frasige sig et medlemskab, blandt
venner, blot fordi man syntes, at et måltid mad er for dyrt til ulkeaftenen, kr. 70,-. Hvad skal der så
lokkes med??
Som bestyrelse er det jo komplet umuligt at leve op til krav, som kan matche sådanne. Det er
måske så rigtigt at gå? men lidt trist.
Vores medlemstal er på denne måde faldende, og vi skal passe på, at vi ikke når et niveau, hvor
vores stemme overfor kommunen ikke har klang/vægt nok. Kommer vi for langt ned, bliver vi
måske for uinteressante i en genhusningssituation?
Derfor: lad os støtte hinanden, passe på hinanden, og slæk så somme tider på egne krav og
ønsker, og tænk på fællesskabet.
Vi har haft mange gode arrangementer gennem året, så som Nytårskoncerten, div.
sæsonspisninger, Fregatskydning, ulkeaftener + billard, og ikke mindst de 2 gennemførte foredrag,
forår og efterår. Bestyrelsen valgte i det forgangne år at ofre nogle kr. på, må man nok sige, mere
professionelle foredragsholdere. Jeg tror fortsat på, at den tanke er rigtig: der skal være noget at
komme efter, noget måske nyt og noget spændende, men noget som giver stof til orientering eller
eftertanke. Det ville være rart med en tilkendegivelse af, om det er noget, vi skal fortsætte med.
Programmet for første halvår her af 2018 er jo udsendt, og det har forhåbentlig ikke forbigået
nogens opmærksomhed, at afdelingen har 75-års fødselsdag.
I den forbindelse har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe til planlægning og gennemførelse af
festlighederne. Som mange allerede vil vide, så er der aftalt anløb af Svanen-Thyra, i samarbejde
med Rungsted Havn, Hørsholm Kommune, og måske KDY, KMMK og måske, Søværnets
Tamburkorps. Alt sammen for at fejre os selv, men også for at markere os i lokalområdet, for
måske, derigennem, at fange byrådets positive opmærksomhed: vi har jo fortsat en opsigelse
hængende over hovedet.
Alt omkring programmet til 75-årsdagen, vil blive annonceret ved. opslag og info på hjemmesiden.
Hvis denne opsigelse bliver effektueret, og vi får anvist noget andet, tror jeg, at vi virkelig vil blive
truet på vores eksistens, da det kan være svært at se, hvordan vi skulle være i stand til at flytte og
efterfølgende indrette os et andet sted. Det vil kræve megen indsats og sammenhold, og
sammenholdet i foreningen ses desværre ofte ikke altid at være til stede.
Der er for mig en tendens til, at folk, det enkelte medlem, handler meget mere for sig selv, og egen
vinding, og ikke på fællesskabets konto. Jeg er måske bare en afdanket 68-er, men jeg ser en
risiko for foreningens fortsatte virke og eksistens. Lad os da for pokker, i fællesskab, passe på
foreningen og huske hinanden på, at det er en kammeratlig forening, med rødder i Søværnet eller
interesse i samme.
Jeg ved godt, at når vi kører, så skal det gøres rigtigt og redeligt, men vi har forskellige baggrunde,
og handler nok også derfor forskelligt: så lad os stå sammen og sluge nogle kameler, eller
havkøer, indimellem.
Intolerance har skabt forskellige problemer i bestyrelsen gennem året, hvad selvfølgelig giver uro
og rørte vande. Jeg vil, som formand, stå fast på, uanset hvad en person måtte blive anklaget for,
så er man uskyldig, indtil andet er bevist. Jeg vil ikke være med til at fælde/dømme kammerater på
indicier. Hvis dette synspunkt er belastende for mig, og min ageren, så er formandsposten ledig
øjeblikkelig.
Men vi skal se fremad:
Den kommende bestyrelse skal have undersøgt, hvordan vi bedst kan udnytte arbejdskraften hen
over ugen, m.h.t. åbningstider.
Hvordan vi forholder os til alt som kommer via hovedkontoret, hvor der jo også sker store
moderniseringer og ændringer: efterfølgende her er en del orienterende stof, som jeg kan afkorte,

hvis det bliver kedeligt, men alt sammen noget, som påvirker afdelingens hverdag og arbejde for
bestyrelsen, men det kan være svært at se: kun hvis det ikke udføres. Som ofte sagt, så er det
nemmest at komme, når bordet er dækket.
”Og hvad laver de så i bestyrelsen?
Der er rigtig mange opgaver, som ikke ses, når de bliver udført: kun når det ikke er sket.
For formandens vedkommende er der den brede kontakt til samfundet udenfor afdelingen. Kontakt
til kommunen, møder, havnen, Søværnet, KMUK, spillemand, leverandører. Andre afdelinger og
kontaktpersoner ifm. div. Arrangementer. Husk på, at alt skal aftales til faste, planlagte tider. Der
skal handles, dækkes borde, aftales rengøring, og evt. reparationer med andre best. Medlemmer,
eller gerne udenfor bestyrelsen.
Kassereren sørger selvfølgelig for, at regnskabet føres efter gældende regler, nå vi har SEnummer, er momsregistreret og har beværterbevilling. Alt sammen som er ”overhalet” af
lovgivning, og som bestyrelsen lægger vægt på er OK, Ingen af os ønsker at stå med det ene ben i
spjældet: men det er tidskrævende og skal gøres ordentligt.
Ajourføring af medlemskartotek, ind- og udmeldelser, kontakt til hovedkontoret, og dermed også
Slopkisten, betaling af regninger, og, meget vigtigt, optælling og regnskab sammen med
barformanden, vedr. indkøb og salg fra Baren.
Kassereren fungerer desuden som sparringspartner for formanden, da de jo er de to
generalforsamlingsvalgte på navn, og således tegner foreningen.
Den nuværende kasserer er desuden web-redaktør, og vedligeholder således vores hjemmeside,
og desuden, sammen med formanden, er de redaktionen for vores blad, Gøsen. Denne udgives jo
2 gange årligt, men skal planlægges, redigeres, trykkes, forsendes og alt andet. Alt sammen et
stort arbejde.
Og sådan kunne der beskrives for alle medlemmer af bestyrelsen. Nogle har faste opgaver, og
andre opgaver ad´hock, men alt sammen noget, som skal til, for at foreningen kan køre.
Barformandens opgaver vil kræve en del tid at beskrive, og derfor er det også så vigtigt, at vi finder
ud ”af noget” fremover, nu hvor vi er blevet alene hjemme. Knud har fået nok, hvilket jeg, og
bestyrelsen, skal beklage dybt.
Måske et lille plaster med tak for hjælpen gennem de sidste par år, hvor vi har fået ”banket
kassebeholdningen op”, på grund af Knuds store arbejde. Hermed tak for hjælpen, og en lille
”flaske sprut”.
På grund af, tror jeg, vores ordentlige arbejde og optræden ud af til, så er vi ret godt accepteret
ude omkring i landet. Det kan jeg både se og høre, når jeg kommer rundt som distriktsformand, og
dermed også LB-medlem. Vi bliver betragtet som seriøse og velopdragne ”kollegaer”. Det er rart.
Derfor tror jeg også, at vi skal deltage i så mange arrangementer udenfor vores egen afdeling, som
muligt: for at vise flaget, for at markere sammenholdet, ja, for at være med.
Vi har, og skal fortsat, deltage i ”flagets dag” ”forsvarets dag” veteranernes dag, Mindelunden,
Bisættelse af Prins Henrik, og alle andre tilsvarende mærkedage: både for at blive set, men også
for at være med, sammen med de andre, og dermed styrke fællesskabet. Og hermed ikke mindst
Sendemandsmødet, hvor hele landet mødes.”
SENESTE NYT.
Nordea har meddelt os, at de fra midten af marts måned ikke længere vil have en betjent kasse.
Håndtering af kontanter skal ske via maskinen på gaden. Se det kalder jeg god service. Alt bliver
dog nemmere.
Tiden løber og meget er sagt/omtalt.
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle dem, som gennem året, har ydet en indsats for
foreningens virke. Barholdet, bestyrelsen, kokken, opvasken, og andre venner.
Jeg håber, at vi fortsat kan drive en god og hyggelig forening i fællesskab, så vi alle kan få glæde

af vores fortid.
Fremtiden er måske kortere end vi tror.
Tak for ordet.
Beretning blev taget til efterretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren:
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 2891,-.
Regnskabet blev godkendt.
3. a. Budget 2018:
Kassereren gennemgik budget for 2018.
Budgettet blev godkendt
4. Behandling af indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af skyttelavet.
Der blev spurgt om hvor mange der skyder om fredagen, der er 3 medlemmer som skyder
Henrik Prytz, har siddet der hver fredage og mange fredage har jeg har siddet alene nede i hallen,
Da alle er medlemmer af skyttelavet er det en udgift for alle.
Palle, vi må se på hvordan vi bruge vores penge når der ikke er nogen der bruger det.
Forslaget blev vedtaget, skyttelavet nedlagt med udgangen af 2018
5. Valg til bestyrelsen:
5. a. Valg af formand:
Palle Pedersen blev genvalg for 2 år
5. b. Valg af bestyrelsesmedlem:
Henning Mikkelsen blev valg for 2 år
5. c. Valg af bestyrelsesmedlem:
Henrik Prytz blev valgt for 2 år
5. d. Valg af bestyrelsesmedlem:
Pelle Moldenhawer blev valgt for 2 år
5. e. Valg af bestyrelsessuppleant:
Leif Hansen blev valgt for 1 år
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor, Søren Topp og Dan Dujardin blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant Elo Henriksen valgt for 1 år
7. Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde:
Man skal kontakte Henrik kassereren, hvis man ønsker at deltager.
Bestyrelsen udpeger selv de 4 fra bestyrelsen.
8. Valg af flagbærer og reserveflagbærer:
Flagbærer Hans Peter Lildballe og reserveflagbærer Ole Andersen blev valgt for 1 år.
9. Eventuelt:
Palle, vi blev enige om at nedlægge skyttelavet, men Poul Holm har været en god formand for

skyttelavet, Poul Holm blev til udnævnt som Æresmedlem af Marineforeningens skyttelav.
Palle uddelte medaljer for medlemskab af afdelingen;
Johan Svensson, 50 år – Søren Andersen, 40 år og Flemming Brandt, 25 år.
Henrik kassereren fremviste ny vinterjakke, som kan købes i slopkisten for 400 kr.
Invitation fra Hundested d. 7. april, til deres 100 års jubilæum, alle er velkommen, tilmelding i
marinestuen.
Hans Olsen, spurgte til nye kasketter, Palle, kasketter er ikke noget man bruger til uniformen, men
det er kostbart at sætte i gang.
Henrik Prytz hvad er det der ikke må bruge.
Elo uniformen er med kasket med hvid hue betræk, der er retningslinjer for caps.
Niels Hass, hvad med at deltage i foreningernes dag, flere foredrag, ubådsforeningen har flere
gode foredragsholder.
Bjarne Petersen, tur til Fregatten Jylland ved vi noget nyt.
Palle, vi er i gang og der kommer et opslag i marinestuen, turen bliver med påhæng
Medlemskort, det nye giver nok mulighed for det.
Da der ikke var andre der ønskede ordret, takkede dirigenten for god ro og orden.
Referent
Birger Tykskov

