MINEBLADET

18. ÅRG. NR. 61 - MARTS 2020

Marineforeningen

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 haft ansættelse til søs.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm

Bestyrelser
Marineforeningen
Torben Ralph Nielsen
Formand
Tlf. 21 69 00 60
Mail: trni@trni.dk
Claus Vinberg Pedersen
Næstformand
Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Lennart Nielsen
Kasserer
Tlf. 23 36 24 60
Mail: oh-auto@mail.dk
Lejla W. Sørensen
Sekretær
Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Sven-Anker Plum
Best.medlem
Tlf. 25 61 61 43
Mail: plum@faabva.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
Trygve Guttesen
Suppleant
Tlf. 50 23 12 94
Mail: trygveguttesen@hotmail

www.faaborgmarineforening.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. 25 61 61 43
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen
Banjemester

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET
INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET
Marineforeningen
Lejla W. Sørensen
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:
7. maj 2020

Formanden har ordet

Her når marts nummeret af ”Minebladet” er udkommet, kan vi se tilbage på
en usædvanlig mild vinter, med god tilslutning til vores arrangementer.
Det er altid en fornøjelse at afholde arrangementer, når tilslutningen er så
stor som den er.
Vores traditionsrige julearrangement, vores nytårsparole og vores generalforsamling, alle nævnt andet sted i bladet er veloverstået, og vi kan nu se
frem til forårets komme med alle naturens farver og de stadig lysere dage.
Næste års program er på plads, og specielt sommerturen til Tirpitz museum
ved Blåvand lørdag den 20. juni 2020 med efterfølgende skafning i Esbjerg
Marineforening, har jeg store forventninger til,- så sæt allerede nu kryds i
kalenderen til en oplevelse ud over det sædvanlige.
Med ønsket om, at vi alle må få et godt forår,
glæder jeg mig til at tage hul på næste sæson
i Marineforeningen.
Med maritim hilsen
Torben Ralph Nielsen / formand

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten
er Torben Larsen mobil 22 73 74 98
Pullover str. 48-56
Pullover str. 58-60
Pullover str. 62-66
Cardigan str. 48-56
Cardigan str. 58-60
Cardigan str. 62-66
Skjorte 45/46
Skjorte 49/50
Polo T-shirt marine/hvid
T-shirt marine/hvid
Vindjakke 50-58
Polosweater str. 48-56
Polosweater str. 58-66
Messeforklæde blå med logo
Blazeremblem
Begyndersæt blazer
Skuldermærker
Miniemblem
Kendingstegn
Slips
Indkøbspose
Blazerknapper enkeltradet
Blazerknapper dobbeltradet
Lærredsbælte marineblå / sort
Lærredsbælte sort
Hue emblem
Sweatshirt marineblå 48-56
Sweatshirt marineblå 58-60
Vinterjakke 48-4XL
Seler 120/130 cm
Slipsenål
Bosswik læderbælte sort
Slipover str. 48-56
Slipover str. 58-60
Slipover str. 62-66
Medlemsemblem
Vimpel 250 cm
Vimpel 44 cm
HJEMMESIDE

550 kr.
595 kr.
645 kr.
650 kr.
720 kr.
810 kr.
350 kr.
370 kr.
155 kr.
100 kr.
385 kr.
580 kr.
640 kr.
130 kr.
125 kr.
385 kr.
70 kr.
30 kr.
30 kr.
165 kr.
75 kr.
60 kr.
80 kr.
170 kr.
250 kr.
125 kr.
360 kr.
375 kr.
440 kr.
225 kr.
110 kr.
250 kr.
460 kr.
490 kr.
540 kr.
70 kr.
490 kr.
115 kr.

www.faaborgmarineforening.dk

Må vi bede om
din opmærksomhed?
Vi vil gerne have styr på medlemmernes mailadresse, mobilnummer og i hvilken periode de har
været tjenstgørende i søværnet
eller hjemmeværnet.
Skriv det i en mail til
sekretær Lejla Sørensen
lejlawedel@stofanet.dk

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).

Sommerudflugt
Tirpitz museum ved Blåvand

lørdag den 20. juni 2020
Oplev den danske vestkysts historier, når Tirpitz inviterer indenfor til en oplevelsesrig rejse. Under overfladen gemmer den danske vestkyst på et væld af
gribende historier (2500 m2). Men du ser dem ikke med det blotte øje. Kom
med under sandet i Tirpitz og opdag alle vestkystens skjulte fortællinger om
forliste skibe, farlige smuglere og forbudt kærlighed.
Nu er den sydlige bunker blevet
en del af attraktionen i Tirpitz.
Gennem en underjordisk tunnel
kommer du ind i den gamle kanonbunker. Her kan du selv gå på
jagt efter svar på de mange spørgsmål der gemmer sig bag de 3,5 meter tykke mure af stærkt armeret
beton. Hvorfor blev der bygget en stor kanonstilling lige her i Blåvand? Hvem
skulle have bemandet den? Hvordan virkede kanonen – og hvor langt kunne
den skyde ud over havet? Hvis du bare vil have en spændende oplevelse – ja,
så er bunkeren helt sikkert også noget for dig!
Turen er for medlemmer med ledsager.
Prisen for bustransport, morgenmad, entre og skafning
i Esbjerg Marineforening prisen er kr. 250,- pr. person.

Sommerudflugt
Dagens program:
Kl. 7.30

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

Kl. ca. 8.30

Kaffe, rundstykker og en bitter eller to på
Middelfart rastepladsen Staurby skov

Kl. ca. 10.30 Ankomst Tirpitz museum ved Blåvand
(Du få udleveret håndholdte digitale historiefortællere
når du besøger Tirpitz)
Kl. 13.00

Afgang Tirpitz museum ved Blåvand

Kl. ca. 13.30 Skafning i Esbjerg Marineforening
Kl. ca. 17.30 Ankomst Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg

Faaborg Marineforening medbringer drikkelse til turen,
som kan købes til sædvanlige priser.
Tilmelding senest lørdag den 6. juni 2020
til næstformand Claus V. Pedersen på tlf. 53 74 74 24
eller mail claus.v.pedersen@gmail.com
eller på opslagstavlen i Flotillehuset.
Med maritim hilsen
Faaborg Marineforening
Martin og Claus

Generalforsamling 2020
Ordinær generalforsamling lørdag den 1. februar 2020
Referat:
1.

Valg af dirigent.
Distriktsformand Erik Bodal.

2.

Valg af stemmetællere.
Lennart Nielsen, Martin Prætorius.

3.

Formandens Årsberetning
Årets beretning godkendt (se årsberetningen i bladet).

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kasserer Lennart Nielsen.
Regnskabet godkendt.

5.

Bestyrelsens forslag for det kommende år.
Investering i opvaskemaskine og renovering af minen.

6.

Indkommende forslag.
Ingen skriftlige forslag, men et mundtlig, hvor der spørges om mulighed for en kvindeforening
under Marineforeningen. Dette kan ikke lade sig gøre. En sådan forening skal være
selvstændig, med egen bestyrelse, egne vedtægter og egen økonomi.

7.

Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer.

8.

Valg til bestyrelse. På valg er følgende:
Næstformand. Claus Pedersen Ønsker genvalg.
Kasserer.Lennart Nielsen Ønsker genvalg.
Sekretær. Lejla W Sørensen. Ønsker genvalg.
Ovenstående personer blev alle genvalgt.

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Arnvid Petersen og Trygved Guttesen ønskede genopstilling og blev genvalgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Henning Jørgensen og Erling Vie blev valgt som revisorer. Steffen Nielsen som
revisorsuppleant.
11. Valg af sendemænd til sendemandsmødet i Svendborg d. 8-9-10 maj.
Seneste tilmelding er 15 marts, opslag i flotillehuset (først til mølle princippet)
12. Valg af flagbærere & flaggast.
Lejla W. Sørensen, Søren Kvolsgaard, Morten Holgersen & Claus Pedersen.
13. Aktivitetsudvalget
Claus Pedersen & Martin Prætorius.
14. Eventuelt:
Ingen forslag.
Distriktsformand.
Erik Bodal.

Sekretær
Lejla W Sørensen.

Generalforsamling 2020
Formandens årsberetning for 2019
I det forgange år har vi haft et par udmeldelser, en overflytning og et dødsfald, men det
er blevet opvejet af et tilsvarende antal nye medlemmer, så medlemstallet i dag er 75.
Ralf Jørgensen kunne i 2019 fejre 50 års jubilæum for indkaldelse til Søværnet.
Lennart Gert Pedersen kunne ligeledes i 2019 fejre sit 25 års medlemskab af
Marineforeningen.
Det er glædeligt at konstatere, at der generelt er stor tilslutning til vores arrangementer.
Siden sidste generalforsamling har der udover Nytårsparolen og generalforsamlingen
været afholdt 52 onsdagsmøder og 8 lørdagsarrangementer, herunder et med film og et
med foredrag.
Vi havde en vellykket og interessant sommerudflugt til Horsens Statsfængsel (museum)
med efterfølgende spisning i Horsens Marineforening.
Svendborg Marineforening har besøgt os og kom som sædvanligt standsmæssigt
sejlende hertil og blev efterfølgende beværtet.
Forud for besøget havde vi haft pudsedag, så alt fremstod pænt og præsentabelt.
Derudover har vi været repræsenteret ved 5. maj arrangementet , H.M. Dronningens
besøg i Nyborg, Flagdagen for Danmarks udsendte, hvervekampagne ved Egeskov
Marked og endelig har vi haft åbent hus i forbindelse med Fyn rundt for
bevaringsværdige træskibe.
Der har været afholdt et Sendemandsmøde i Randers og to distriktsmøder i henholdsvis
Nyborg og Rudkøbing.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder.
I Skyttelavet har der været afholdt 1 fregatskydning og 1 distriktsskydning.
Årets Mariner 2019 blev Sven-Anker Plum for hans engagement og store indsats i
bestyrelsen samt med andre opgaver, som han velvilligt har påtaget sig.
Sidst på året skete der det, at vores mangeårige bladudgiver og Webredaktør Lars
Hvidhjelm pludselig døde efter kort tids sygdom. Vi måtte i al hast finde et alternativ, så
decembernummeret kunne udgives. Vi fik indhentet tre tilbud, hvor valget faldt på Ole
Refstrup, som påtog sig opgaven både med opsætning, at trykke bladet og vedligeholde
vores hjemmeside. Ole har givet et favorabelt tilbud og har udgivet ”Minebladets”
decembernummer (nr. 60) som en slags svendeprøve, og det lever fuldt ud op til
forventningerne.
Jeg vil slutte min beretning med at overbringe den dybeste tak fra afdøde Niels
Rasmussens familie for al den hjælp han og familien modtog fra medlemmer af
Marineforeningen. Vi har modtaget er meget personligt kort, som jeg ikke vil læse op
nu, men hænge på opslagstavlen efter generalforsamlingen. I den forbindelse har
familien doneret 500 kr. som de har ønsket skal gå til en omgang i Marineforeningen.

Aktiviteter 2020
Lørdag den 7. Marts. Hovmesterens overraskelse pris 80.00 kr.Filmdag i huset.v/
Claus og Margit.(Martha dag.)
Lørdag den 4. April. Påskefrokost. pris.120,00 kr.
Lørdag den 2. Maj. Sommerbuffet. Pris. 80.00 kr.
Fredag den 8. Lørdag d. 9. og Søndag d. 10. Maj Sendemandsmøde i Svendborg.
Lørdag den 6 Juni. Pinsefrokost. Pris 120,00 kr.
Sommerudflugt, vil blive meldt ud senere i 2020.
HUSK. Der holdes lukket i Juli og August for Lørdagsmøder.
Der er åben for onsdagsmøderne hele Året kl.11-14.
Lørdag den 5. september ,Sensommerbuffet. Pris 80,00 kr.
Lørdag den 3. Oktober. Ålegilde 180,00 kr. (Hvis vi kan få ål.)
Lørdag den 7. November. Vinterbuffet, Pris 80.00 kr. evt. foredrag.
Lørdag den 5. December. Julefrokost. pris.180,00 kr.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16.30
Ved større arrangementer aftales lukketid på dagen.
Ret til ændring forbeholdes.
Vedr. ovenstående arrangementer skal der huskes at tilmelde sig hos Kaj Hov på
Tlf.21252145.Eller på listen i huset.
Husk bindende tilmeldinger til alle arrangementerne.
Bespisningen serveret imellem 12.15-12.30.

www.faaborgmarineforening.dk

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Næstformand Claus Vinberg Pedersen
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com - tlf. 5374 7424.
Marineforeningsmedlemmer: Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius

Fødselsdage 2020
1. marts
10. april
21. april
5 maj		
8. juni		
29. juni
15. juli		
19. juli		
24. juli		
27. juli		
27. juli		
7. november
16. december

Jørgen Madsen		
Claus Vinberg Pedersen
Finn Stærmose Hansen
Trygve Guttesen		
Mogens Bendixen		
Erik Westh Rasmussen
Jan Hansen			
Arne Rasmussen		
Helge Madsen			
Michael Prætorius		
Torben Øksnebjerg Larsen
John Rasmussen		
Carl Johan Egede Colberg

80 år
60 år
70 år
75 år
75 år
75 år
60 år
75 år
85 år
60 år
70 år
75 år
70 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Marinejubilarer i 2020
50 år Torben Øksenbjerg Larsen.
65 år Helge Madsen

Nytårsmønstring
Traditionen tro starter det nye år altid med en nytårsmønstring
og i år var ingen undtagelse. Efter flaghejsning holdt formanden
en lille tale, hvori han omtalte vigtigheden af kammeratskabet,
sammenholdet og ikke mindst at holde de maritime traditioner.
Herefter var det tid til Ralf´s berygtede nytårspunch og Hanne`s
hjemmebagte æbleskiver.
Årets Mariner blev Sven-Anker Plum og samtidig blev John T.
Rendtorff optaget som nyt medlem i marineforeningen og budt
velkommen .
Efter det ceremonielle var overstået var det tid til Anni`s ” håndmadder, øl & en dram.

Skyttelavets generalforsamling
Ordinær generalforsamling i skyttelavet
Lørdag den 8. februar 2020

Referat:
1. Valg af dirigent
Torben Ralph Nielsen
2. Valg af stemmetællere
Lennart Nielsen, Arne Rasmussen
3. Formandens årsberetning
Formand Rasmus Birkholm aflagde beretningen som blev godkendt.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v/ Martin Prætorius
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent.
7. Valg til bestyrelsen
Formand Rasmus Birkholm og suppleant Thomas Plum
modtog begge genvalg.
8. Valg af revisorer
Ralf Jørgensen & Steffen Nielsen modtog begge genvalg.
9. Eventuelt
Ingen indlæg

Skyttelavet
Resultater 2019

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre

Julefrokost 2019
Lørdag d. 7. december blev den
årlige julefrokost af holdt og der
var som altid fyldt op i stuen.
Efter indtagelsen af en dejlig
buffet var det tid til det
traditionsrige lotteri med
mange flotte præmier.
Hanne Kvolsgaard havde som
sædvanlig stået for det store
arbejde med at samle gaver
sammen hos de handlende i
byen hvilket resulterede i et
meget flot overskud, så en stor
tak til Hanne for indsatsen.

Bestyrelserne 2020

Formand
Torben Ralph
Nielsen

Best.medlem
Martin Prætorius

Næstformand
Claus Pedersen

Best.medlem
Best.medlem
Sven Anker Plum John Rasmussen

Revisor
Henning
Jørgensen

Revisor
Erling Vie

Formand
Kasserer
Rasmus Birkholm Martin Prætorius

Revisor
Steffen Nielsen

Kasserer
Lennart Nielsen

Sekretær
og redaktør
Lejla W. Sørensen

Best.suppleant
Trygve Guttesen

Best.suppleant
Arnvid Petersen

Revisorsuppleant
Steffen Nielsen

Best.medlem
Sven Anker Plum

Revisor
Ralf Jørgensen

Best.suppleant
Thomas Plum

