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Marineforeningen
Foreningens formål er, at styrke nationens interesse for søværnet
og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er
eller har været tjenstgørende ved søværnet.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Bestyrelselser
Marineforeningen
Hans Johansen
Formand

Tlf. 30 32 30 94

Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Claus Vinberg Pedersen
Næstformand
Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com

Ralf Jørgensen
Kasserer

Tlf. 61 60 76 10

Mail: ralfsnor@gmail.com

Lajla W. Sørensen
Sekretær
Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk

Rasmus Birkholm
Best.medlem
Tlf. 61 62 72 39
Mail: r.birkholm@outlook.dk

John Rasmussen
Best.medlem

Tlf. 20 33 39 05

Mail: Rasmussenj340@gmail.com

Martin Prætorius
Best.medlem
Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk

Arnvid Petersen
Suppleant

Tlf. 40 24 80 21

Mail: Arnvidpetersen@gmail.com

Sven-Anker Plum
Suppleant
Tlf. 61 61 14 17
Mail: plum@faabva.dk

Skyttelavet
Rasmus Birkholm
Formand
Tlf. 61 62 72 39
r.birkholm@outlook.dk
Martin Prætorius
Kasserer
Tlf. 40 28 55 38
praetorius@privat.dk
Sven-Anker Plum Tlf. 61 61 14 17
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen
Banjemester

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET
INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET
Marineforeningen
Hans Johansen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.

Indlæg til næste udgivelse kan
indsendes til redaktionen, personligt eller skriftligt.
Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:
Den 15. Maj 2017.

Nyt fra Formanden
Ja så kom vi ind i 2017, vinteren har endnu ikke
sluppet sit tag i os men foråret har så småt vist at
det er på vej. Erantis og vintergæk har stukket hovederne frem så det kan ikke vare længe inden vi
får varmere vejr, så der er noget at se frem til.
Vi kom godt igennem juletiden og nytåret, julefrokosten gik som sædvanlig godt med 36 deltagere der var i højt humør, så det var en rigtig hyggelig dag.
Søndag d. 29. januar var der distriktsmøde i Assens Marineforening, her var deltagelse fra de fleste foreninger i distrikt 7. Nytårsmønstringen gik også over al forventning,
også her var humøret i top med det sociale i højsædet.
Den ordinære generalforsamling er ligeledes også gået som ventet, der ikke
sket udskiftninger i bestyrelsen.
Foråret kommer til at byde på påskefrokost, markering af Danmarks befrielse på Voigts Minde d. 5. maj.
Der kommer et specielt arrangement i anledning af 50 året for optagelse af
filmen ”Martha”.
Det årlige sendemandsmøde bliver afholdt i Aalborg i dagene 12. til 15.
maj.
Årets sommerudflugt byder på en tur til Assens, mere om det andet sted i
bladet.
Med ønsket om at alle medlemmer og annoncører må få et godt og lunt forår.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser
Tlf. 62612110 : fv@faaborg-vaerft.dk : www.faaborg-vaerft.dk
Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles
i Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten er Torben Larsen Tlf. 62 61 85 56
og mobil 22 73 74 98
Stort klæbemærke
25 kr.
Kendingstegn
30 kr.
Pullover str. 48-56
550 kr.
Pullover str. 58-66
585 kr.
Cardigan str. 48-56
580 kr.
Cardigan str. 58-66
640 kr.
Indkøbspose med logo
60 kr.
Polosweater str. 48-56
580 kr.
Polosweater str. 58-66
640 kr.
Sweatshirt marineblå
360 kr.
Skjorter blå & hvid
330 kr.
Slips
165 kr.
Miniemblem
30 kr.
Bosswik læderbælte sort
250 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort
170 kr.
Blazerknapper enkeltradet
50 kr.
Blazerknapper dobbeltradet
75 kr.
T-Shirt / marine & hvid
125 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid
175 kr.
Dametørklæde
150 kr.
Messeforklæde blå med logo
125 kr.
Vimpel / lille
150 kr.
Skuldermærker
60 kr.
Begyndersæt til blazer
385 kr.
Blazeremblem
125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 kr.
Seler marineblå 110 cm
210 kr.
Seler marineblå 130 cm
210 kr.
Sort klæbemærke
30 kr.
Hue emblem
115 kr.
Slipover str. 48-56
460 kr.
Slipover str.58-66
490 kr.
Kanonbådskrigen 1807-14
100 kr.
Julemærkemappe
35 kr.

Handelspladsen

Medlemmer i Faaborg Marineforening, kan få 10% rabat, når
man lejer stillads og maskiner
hos Faaborg Stillads og materialeudlejning. Husk blot at medbringe dit marineforeningskort
eller meddele at du kommer fra
MF.
(Se annonce på bagside)

Hansen & Hellerup

Entreprenør og Betonarbejde

Finn Hansen

Tlf. 29 47 66 77
Faaborg
Mail: fh@hansenoghellerup.dk
www.hansenoghellerup.dk
Østergyden 26 - 5600 Faaborg - 62 61 54 10

restaurant og café

Faaborg
Farvehandel ApS
v/ Kent Christiansen

Odensevej 95
5600 Faaborg

Tlf. 62 61 35 59

Mail: faaborg-farvehandel@mail.dk

BÅDPRODUKTER FRA

HEMPEL, INTERNATIONAL, OWATROL, M.V.

VIVI’s
BLOMSTER
62 61 89 74

ved Shelltanken på Assensvej

Markedspladsen 7
DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

Formandens Årsberetning 2016
2016 startede med nytårsmønstring d. 9 januar og som
sædvanlig med gløgg og æbleskiver. Der blev optaget
4 nye medlemmer og Willy Kjeldsen blev årets mariner.
Lørdag d. 6. februar blev den årlige ordinære generalforsamling afholdt uden de store problemer og der blev
der valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Den årlige påskefrokost blev afholdt d. 2. april med
pænt fremmøde.
Vi deltog i det årlige sendemandsmøde i dagene 22 – 24
april. Korsør Marineforening stod for arrangementet.
Danmarks befrielse blev markeret d. 4. maj og som sædvanligt på Voigts
Minde sammen Faaborg Kanonerlaug og sangkoret Efterklang. Årets taler var Annegrethe Mølgaard, arrangementet var rykket en dag på grund af
Vægternes træf som blev afholdt d. 5. maj.
1. juni deltog vi i indvielsen af mindeparken i Thyborøn til minde om 100
året for jyllandsslaget, der var arrangeret fælles bustransport for marineforeningerne på Fyn.
18. juni var det tid til afholdelse af den årlige sommerudflugt som i bestod
af en sejltur med veteranfærgen Helge i Svendborg. Her var der medbragte
rundstykker, kaffe og en lille en til halsen, turen gik til Valdemar slot og retur igen til Svendborg. Efter en kort pause på kajen var det tid til at besøge
Svendborg Marineforenings nye marinestue, efter rundvisning blev der serveret en dejlig frokost.
Lørdag d. 2. juli var det vores tur til at være værter for Svendborgs årlige sommerudflugt, her ankom de i Carline S og museumsskibet Viking. 5.
september var der officiel markering af flagdagen for de udsendte soldater,
marineforeningen var representeret med 6 mand incl. Flagbærer. Faaborg
Midtfyn kommune var værter ved arrangementet.
16 - 19. september var der adoptionsbesøg af patruljefartøjer Freja. Marineforeningen stod for frokost til Tamburkorpset og for en hyggelig middag
om aftenen, dagen efter stod marineforeningen for bespisning af Frejas besætning og Kvindelige Mariners Musikkorps et par gode
dage med hyggeligt samvær.

Formandens Årsberetning 2016
1.ste oktober var der ålegilde. 19. november den årlige juletur til skovtroldene i Svanninge Bakker.
Den årlige julefrokost blev afholdt d. 3. december.
Året 2016 er gået godt der har været godt fremmøde til både lørdags og onsdagsmøderne.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

Julefrokost
Lørdag d. 3. december blev den årlige julefrokost afholdt i marinestuen, her
var 35 deltagere mødt op til en dag med god mad og hyggeligt samvær, efter
indtagelse af en dejlig julefrokost var det tid til det årlige julelotteri. Hanne Kvolsgaard havde som sædvanlig haft det tunge arbejde med at samle de
mange gaver sammen, så en stor tak til hende.
Lotteriet gav også et pænt stort overskud til kassen.

Bodega
Oasen

Tlf. 6261 1315
Strandgade 2
5600 Faaborg

Faaborg’s næstbedste værtshus

Ny adresse, tlf. el. mail.

Har du fået ny adresse, telefon
nr. eller mail adresse, skal du
hurtigst muligt meddele det
til sekretær Lejla W. Sørensen
mail: lejlawedel@stofanet.dk,
for hurtig udmeldelser af ny
information og blad.

Nytårsmønstring
Som sædvanlig startede det nye år med nytårsmønstringen, af hensyn til
dem der havde haft et hårdt nytår var den henlagt til d.7 januar, der var mødt
36 deltagere.
Starten på det nye år blev skudt i gang med flaghejsning og som vi plejer
med Ralf´s berømte gløgg og hjemmelavede æbleskiver som Hanne og Jette stod for.
Traditionen tro bliver Årets mariner udnævnt på denne dag og i år faldt valget på Frank Rasmussen.
Der blev på dagen også optaget følgende 4 nye medlemmer i foreningen,
Bjarne Lundt, Rene` Glasdam, Torben Ralph Nielsen og Niels Rasmussen.
Efter optagelse af nye medlemmer og gløgg havde sulten indfundet sig og
Lejla havde i dagen anledning smurt ”Håndmader” som blev indtaget med
god appetit.

Storm & Co. ApS
Smedemestervej 1

g
5600 Faabor

rm.dk

-sto
www.fa

Tlf. 62 61 14 44

Alle former for containere

Generalforsamling 2017
Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 4. februar 2017 - kl. 11:00.
1. Valg af dirigent.
Distriktsformand Ole Julsrud blev valgt . Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Valg af stemmetællere. - Arne Rasmussen og Svend Plum.
3. Formandens årsberetning.(Se beretningen i det udkommende blad Marts.)
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kasserer Ralf Jørgensen. Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ønskede at Faaborg Marineforening skulle investere 2
gange 1000,00 kr i projektet Træskibsforeningen Faaborg,
Kasserer Ralf Jørgensen arbejder videre med dette forslag
5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
Udflugt-sendemandsmøde i Aalborg 12-14 maj. bibliotek i flotillehuset som alle
kan låne eller læse ved møderne,dækservietter,evt. foredragsholder.
6. Indkomne forslag. - Der var ikke kommet nogle forslag.
7. Fastsættelse af kontingent. - Ingen ændringer.
8. Valg til bestyrelse, på valg er følgende.
Formand Hans Johansen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem John Rasmussen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius, modtager genvalg.
Alle blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Arnvid Petersen og Sven-Anker Plum blev valgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Henning Jørgensen ,Erik Jørgensen og supl.Bjarne Kaarsgaard.
10. Valg af sendemænd.
Generalforsamlingen, afsatte et beløb til sendemandsmødet i Aalborg den 1214. Maj. Der er opsat et opslag i flotille huset, hvor man kan melde til Sekretær
Lejla W Sørensen ,hvis man ønsker at deltage.
Tilmeldingen er senest den 6 Marts.2017.
11. Valg af flagbærer & flaggast.
Blev/ Villy Kjeldsen,Villy Hansen og Lejla W Sørensen.
12. Eventuelt.
Lejla W Sørensen opfordrede til ,at nogle meldte sig ,til at sætte flag, Ved minen, og Voigts minde. Opbakningen til denne opgave er der slet ikke, hvad der
skal gøres i Fremtiden, vides ikke ???

Aktiviteter
4. marts / Lørdag
Forårsbuffet. Pris 80,00 kr.
1. april / Lørdag
Påskefrokost. Pris. 100,00 kr.
6. maj / Lørdag
Martha buffet. Pris. 80,00 kr.
			
(se opslag i flotille huset og her i bladet)
3. juni / Lørdag
Pinsefrokost. Pris. 100,00 kr.
Bespisning serveres fra 12.15 - 12.30
Der er lukket i juli og august for lørdagsmøder.
HUSK:
Vi har åben hver onsdag fra kl.11:00 - 14:00
OGSÅ I JULI OG AGUST.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Husk tilmelding vedr. spisning til Kaj på tlf. 2125 2145
Med maritim hilsen
Bestyrelsen

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Martin Prætorius.
Mail: praetorius@privat.dk - tlf. 4028 5538.
Marineforeningsmedlemmer:
Arnvid Petersen - Ole T. Christensen - Bjarne Kaarsgaard.

Marinejubilarer i 2017
40 år: Jan Hansen
40 år: Christian Kjeldgaard

Fødselsdage i 2017
9. April
22. April
24. April
22. Juli

Jørn Hvilsted
Hans Johansen
Ove Christensen
Ole Nielsen

70 år
70 år
80 år
70 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Gået fra borde
Vor gode ven og kammerat,
Svend Albert Lauritzen
Er gået fra borde
d. 15. december 2016
Æret være hans minde.

Mindeord
Svend Albert Lauritsen gik fra borde d. 15. dec. 2016, 73 år gammel.
Svend startede sin karriere til søs som elev på Skoleskibet Danmark
og det blev starten på et langt liv til søs, efter sin uddannelse til navigatør var Svend bl.a. ansat i Østasiatisk Kompagni på Storebæltsfarten
og de seneste mange år på Ø færgen. Svend var Lyøbo med stort L, han
var født og vokset op på Lyø, så for ham var Lyø midtpunket i hans liv.
Svend var altid god for en historie og han elskede at fortælle om sine
oplevelser til søs, og han var altid villig til at give andre en hjælpende hånd når de bad om det. Svend blev medlem af Faaborg Marineforening i 1997, de sidste 6 år som næstformand.
Svend vil blive savnet for sit gode humør og for sin venlighed over for
andre.
Æret være hans minde

Hovmester og Kabyspersonale søges
Hovmester og kabys personale til lørdagsmøderne.
Lejla har trukket sig som hovmester på lørdagsmøderne, derfor søges der en hovmester til madlavning og
kabys personale til servering og oprydning.
Du/I kan være med til at sætte præg på maden inden
for en aftalt kuvert pris.
Du/I kan i samarbejde med hovmester og kabyspersonale, lave en turnusordning, så vil der også være en variation i maden som er super godt, og som du /I selv kan få indflydelse på.
Der bliver tilberedt og serveret mad 9 gange årligt.
Du/I og hovmester samt kabyspersonale kan tilberede maden i flotillehuset
eller hjemme det bestemmer I selv.
Hovmester Kaj Hov er tovholder på kabyssen, så vær rar at henvende dig/
Jer hurtigst muligt på telefon 2125 2145. mail: kajhov@stofanet.dk

Marthafilmen fylder 50 år
Marthafilmen fylder 50 år i 2017.
Derfor afholder Faaborg Marineforening Marthadag
lørdag den 6. maj 2017
• Kl. 10.00 åbnes baren
• Kl. 11.00 skal vi se filmen
• Kl. 12.30 rokerer vi rundt på inventaret og dækker op til frokost
• Kl. ca. 13.00 er der frokost - ja og selvfølgelig O. P. Andersson akvavit
• Under frokosten vil der være lidt Martha nomineringer, sømandsmusik i
lokalerne, som er pyntet op til en festlig sømandsdag
Du/I bestiller frokost til Marthadagen ved at kontakte Watson på tlf. 2125
2145 eller skrive dig/jer på listen i Flotillehuset.
Telegrammer kan du godt glemme, vores telegrafist er ordblind!
Kom og vær’ med til at fejre S/S Martha – den prægtige skude!

Sendemandsmøde
Sendemandsmøde den 12-14 Maj 2017 - Aalborg Marineforening.
På vores generalforsamling den 4 februar, blev der besluttet at give penge
til sendemandsmødet i Aalborg.
Venligst gå ind på hjemmesiden og se program og priser.
www.aalborg-marineforening.dk
Der er udregnet en pris for dagene, med overnatning på Hotel Hvide hus i
Aalborg inkl. Morgenmad.
Der anbefales fuld uniform, for nær til kammeratskabsaften.
Man skal medvirke i generalforsamlingen, samt march.
Evt. være behjælpelig som flagbærer eller gast.
Tilmelding skal ske til sekretær Lejla W Sørensen på mail: lejlawedel@
stofanet.dk eller på mobil.40-130368. SENEST DEN 6. Marts 2017.
Formand Hans Johansen. SE Opslag i flotillehuset af 6. Februar 2017.

Flagdage !!!
Flagdage 2017

VI HAR BRUG FOR HJÆLP !!!
Faaborg Marineforening

v/ Voigts minde og ved Minen

på nuværende tidspunkt kun 12 gange tilbage.

Der er behov for at flere
personer tager denne opgave.
Faaborg Marineforening
v/ Voigts minde og ved Minen
Det er kun 15 gange om året,
når vi deles er måske kun
2 gange pr. år
Vær venlig at skrive jer på,
opslaget er opsat i
Flotillehuset.

Dato

1.Januar

Begivenhed

Nytårsdag2017.

5. Februar

H.K.H Kronprinsesse Mary

9 April.
Søndag.
14. April
Fredag.
16. April.
Søndag
påskedag.
29 April
Lørdag.

Danmarks Besætelse
(halv stang til kl. 12)
Langfredag
(halv stang hele dagen)
H.M.
Dronning Margrethe II

5 Maj- fredag.
25. Maj-torsdag.
26. MajFredag.
4 Juni-.søndag.
5. Junimandag,2 pinsedag
11. Juni—
søndag.
15. Junitorsdag.
5. SeptemberMandag.
25. December
Mandag.

Navn

Hans Johansen
Lejla w Sørensen

e-mail

formand@faabo
rgmarineforenin
g.
lejlawedel@stof
anet.dk

Tlf.

30-323094
40-130368

H.K.H. Prinsesse Benedikte
Danmarks befrielse
Kr. Himmelfartsdag
H.K.H. Kronprins Frederik
Pinsedag
Grundlovsdag

H.K.H. Prins Henrik
Valdemarsdag.
Genforeningsdagen 1920
Danmarks udsendte
Juledag2017.

Claus v Pedersen

Claus.v.pederse
n@gmail.com

20-445839

Der er AKUT behov for at flere personer tager denne opgave.
Flaget afleveres til den 1 person på listen, og vedkommende skal aflevere Flaget den
næste person på listen.
Vær venlig at skrive jer på, opslaget er opsat i flotille huset.

Vi mødes på ...

Østergade 11, Faaborg, Tlf. 6261 3500

... Det lille kulturhus

. Der er
		 . Hyggelig atmosfære
		 . Den gode historie
. Vi skaber
		 . Musik & Events
		 . Kontakt mellem mennesker
		 . Private arrangementer

v/Bjarne Thomsen

Assensvej 20 . 5600 Faaborg . Tlf. 6261 8778

OLE s OLIE
Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk

Tlf. 6262 5048

Sommerudflugt
Faaborg Marineforenings sommerudflugt
går til Assens
Lørdag den 17. juni 2017
Turen er for medlemmer med ledsager. Prisen for bustransport, morgenmad, omvisning i Ernsts
Samlinger, besøg på Toldbodhus og skafning i Assens Marineforening er kr. 245,00 pr. person.

DAGENS PROGRAM:
Kl. 9.00

Afgang Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg
Vi bliver kørt i bus af Marie og Steen

Kl. ca. 9.30 Kaffe, rundstykker og en bitter eller to
Kl. 10.30

Omvisning i Ernsts Samlinger (en smuk og varieret samling af sølv,
porcelæn, kunst og antikviteter)

Kl. 12.00

Besøg på Toldbodhus, hvor vi skal se den maritime udstilling
”Mennesket og havnen”

Kl. 13.00

Skafning i Assens Marineforening
Herefter bliver vi kørt retur til Faaborg i bus af Marie og Steen

Faaborg Marineforening medbringer drikkelse til turen, som kan købes til sædvanlige priser.

Tilmelding senest onsdag den 7. juni 2017 til formand Hans Johansen tlf. nr. 30 32 30 94
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk eller på opslagstavlen i Flotillehuset.

Med maritim hilsen
Faaborg Marineforenings
Aktivitetsudvalg

Skyttelavet
Formand Rasmus Birkholm, takker for et godt år i 2016,
og ønsker at flere vil komme til skydning om onsdagen i
det nye år 2017.
Ved generalforsamlingen den 11 Februar blev der uddelt
pokaler og rombæger til de personer, som havde flest
point.
Den bedste topskytte med 193.94 point , er Rasmus Birkholm.
Den bedste skytte i årets fremgang med 185,7 point er
Martin Prætorius.
Den der blev den bedste i øk-klassen er Martin Prætorius.
Der er distrikts skydning i Svendborg den 5. Marts
(se opslag i flotillehuset).

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre

Skyttelavet Generalforsamling
1. Valg af dirigent. Formand Hans Johansen, Faaborg
Marineforening.
Dirigenten konstateret at der var lovlig indvarslet til generalforsamlingen.
2. Valg af stemmetællere. Torben Larsen og Svend Plum
3. Bestyrelsens beretning v/formand Rasmus Birkholm.
Distriktsskydning i Kerteminde hvor Faaborg fik en 3
plads.
Fregatskydning hos Villy Kjeldsen den 8. oktober.
En tur med Helge fra Svendborg med efterfølgende spisning i Svendborg Marineforening.
Distriktsskydning i Faaborg den 6 november , med deltagelse fra, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg og efterfølgende skafning af super kok Søren og bartender Kasper og medhjælper.
Der vil blive indkaldt til distriktsskydning til Svendborg den 5 marts.
(se opslag i Flotillehuset).
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Martin Prætorius fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisor og Generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer.
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af Kasser `Martin Prætorius, modtager genvalg, valg af bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum modtager genvalg. Begge parter er genvalgt.
Valg af suppleant(er) (1 år) - På valg er Thomas Plum. - Er genvalgt.
8. Valg af revisorer - På valg er Ralf Jørgensen & Steffen Nielsen.
Er genvalgt.
Valg af suppleant. - Erik Hansen.
9. Eventuelt
Skyttelavet ønsker at lave en udflugt for medlemmerne.
Det kunne være Strøjer samlingen og Teglværksmuseet ved Assens.
Blandt medlemmerne var der god stemning for dette, så der vil blive arbejdet videre med udflugten.

Øster Hæsinge Auto ApS
v/ Lennart Nielsen
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Øster Hæsingevej 1
5600 Faaborg
Tlf. 6264 1042
Mail: oh-auto@mail.dk
www.oh-auto.dk
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FAABORG CYKELTAXI

TLF. 60 91 30 44
www.facebook.com/FaaborgCykeltaxi

TøjTøsen

20 66 06 80

Landslagteren Faaborg
Torvegade 23 . 5600 Faaborg
Telefon 6261 0630
Mail: kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk
Str. 34-52
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Tøj til dig med kvindelige former...

LANDSLAGTEREN

SS
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Åbent: man. - fre. 10:00 - 17:30 * lør. 10:00 - 13:00
Eller efter aftale ved minimum 15 personer.
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Østergade 44
5600 Fåborg
Tlf. 6261 2527

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg
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Bestyrelserne 2017

Faaborg Marineforening
Suppleant Svend Anker Plum.
Bestyrelsesmedlem John Rasmusen.
Revisor Henning Jørgensen.
Suppleant Arnvid Petersen.
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius.
Sekretær & redaktør Lejla W Sørensen.

Kasserer Ralf Jørgensen.
Formand Hans Johansen.
Næstformang Claus Pedersen.
Revisor Erik Jørgensen.
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Birkholm.

Skyttelav
¶ Formand Rasmus Birkholm
· Bestyrelssmedlem Svend Anker Plum

¸ Kasserer Martin Prætorius
¹ Suppleant Thomas Plum

