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Vores ordinære generalforsamling blev i god ro og orden 
afholdt den 4. februar 2023 - se referatet side 10.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og de to
nye suppleanter. Til de medlemmer, som ikke ønskede
genvalg, vil bestyrelsen gerne sige tak for jeres indsats.

Vi ser nu frem til forårets lys og farver og farvel til
vinterens kulde og mørke.

Bestyrelsen ser lyst på den kommende sæson. Vi har
set en spirende interesse for marineforeningen og muligheden for nye
medlemmer. Økonomien ser fornuftig ud, og endelig er der kommet positive
tilkendegivelser fra medlemmer om at deltage i det frivillige arbejde, ikke mindst
i forbindelse med vores kommende store arrangementer i 2024.

Det var med stor glæde, at jeg efter generalforsamlingen fik besked om, at
en trio bestående af Arnvid Petersen, Bjarne
Kaarsgaard og Ole Tømmerås er parate til i
fællesskab at påtage sig opgaven med at
forsætte planlægning og gennemførelse af
aktiviteter i aktivitetsudvalget fra og med
begyndelsen af 2024.

Bestyrelsen og jeg ser frem til et godt og
konstruktivt samarbejde med masser af nye
ideer og aktiviteter.

Jeg vil slutte med at ønske
jer allesammen et rigtigt
godt forår og på snarligt
gensyn i
Faaborg Marineforening.

Torben Ralph Nielsen
formand

vv

Bestyrelser
Marineforeningen Skyttelavet

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

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

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
5600plum@gmail.com
Ralf Jørgensen Banjemester 
ralfsnor@gmail.com

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
Sven-Anker Plum
Best.medlem Tlf. 25 61 61 43 
Mail: 5600plum@gmail.com
Finn Nielsen
Best.medlem Tlf. 20 34 21 29
Mail: lefini26@outlook.dk
Martin Prætorius
Best.medlem Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk
Arnvid Petersen 
Best.medlem  Tlf. 30 69 69 37
Mail: arnvidpetersen@gmail.com
Heine Rasmussen 
Suppleant  Tlf. 22 98 28 85
Mail: hr71@icloud.com

Charles Pedersen 
Suppleant  Tlf. 21 67 40 56
Mail: charlespedersen@hotmail.com

www.faaborgmar ineforen ing.dk

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

Marineforeningen
Torben Ralph Nielsen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm
Indlæg til næste udgivelse kan indsendes til 
redaktionen, personligt eller skriftligt.
Send evt. mail til: trni@trni.dk eller 
minebladet@faaborgmarineforening.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:

8. MAJ 2023

Formanden har ordet
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Skyttelavets julefrokost

Medlemsændringer siden sidst

Frankie Knudsen - indmeldt februar 2023

Velkommen ombord

Sidste skydning før jul skød vi i meget dæmpet belysning. Der var kun fyrfadslys til at lyse op.

Efter skydningen blev der nydt en øl og snakket lidt, inden der blev serveret smørrebrød. Da vi
alle var klar, kom der en lille nisse forbi mit øre og hviskede, tror du at foreningen giver en øl.
Jeg sagde ja, det gør den da.

Formanden for Horne Skyttelav råbte mit navn op. Jeg havde vundet en halv flaske snaps, så
der kom hurtigt nogle små glas på bordet, så det endte med at blive en rigtig god juleafslutning.

Rasmus Birkholm
formand

Vort medlem, mangeårigt bestyrelsesmedlem, tidligere formand og 
æresmedlem i Faaborg Marineforening

Hans Johansen
er gået fra borde den 27. november 2022

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Vort medlem, mangeårigt bestyrelsesmedlem og sekretær
Lejla Wedel Sørensen

er gået fra borde den 21. november 2022
ÆRET VÆRE HENDES MINDE
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Lørdag, den 4. marts. Lørdagsspisning, hvor foråret bydes velkommen. Pris 80 kr.
Lørdag, den 1. april. Påskefrokost. Pris 125 kr.
Fredag, lørdag, søndag 5.-6.-7. maj. Sendemandsmøde i Ærøskøbing.
Lørdag, den 6. maj. Lørdagsspisning. Pris 80 kr.
Lørdag, den 3. juni. Pinsefrokost. Pris 125 kr.
Lørdag, den 1. juli. Lukket for frokost
Lørdag, den 5. august. Lukket for frokost
Lørdag, den 2. september. Lørdagsspisning, hvor efteråret bydes velkommen.80 kr.
Lørdag, den 7. oktober. Ålespisning, (hvis ål kan skaffes). Pris 175 kr.
Lørdag, den 4. november. Lørdagsspisning. Pris 80 kr. 
Foredrag ved formanden for Faaborg Kanonerlaug.
Lørdag, den 2. december. Julefrokost. Pris 150 kr.

Lørdagsmøderne lukker kl.16.30. Ved større arrangementer aftales lukketid på dagen.
Ret til ændring forbeholdes.
Vedr. ovenstående arrangementer skal man huske at tilmelde sig hos  
Lennart Nielsen tlf. 23 36 24 60 eller på listen i huset.
Husk bindende tilmeldinger til alle arrangementerne.
Bespisningen serveres imellem 12.15-12.30.

HUSK:  
Hvis du er kommet afsted uden kontanter er det nu muligt at betale med MobilePay 

Faaborg Marineforening MobilePay nummer 874315

Aktiviteter 2023

Aktivitetsudvalg
2023 
Claus Vinberg Pedersen,
claus.v.pedersen@gmail.com    Tlf. 53 74 74 24

2024
Arnvid Petersen
arnvidpetersen@gmail.com    Tlf. 30 69 69 37
Ole Tømmerås Christensen
ole@dsa-net.dk      Tlf. 66 14 28 84
Bjarne Kaarsgaard
bjarnekaarsgaard@gmail.com    Tlf. 23 43 27 86

Skyttelavets generalforsamling
Skyttelavets generalforsamling d.11/2-2023 kl.1100

Da vi var klar, begyndte generalforsamlingen. Formanden bød velkommen, og 
der blev valgt en ordstyrer. Det blev Torben Ralph.

Formanden fortalte lidt om, hvordan skydningen går. For de fleste går det godt,
men der bliver jo også trænet hårdt, og der er jo altid plads til forbedring.

Efter skydningen samledes vi om bordet. Martin fortæller, hvem der betaler øllet, 
så er der jo lidt mobberi frem og tilbage.

Alle, som var på valg, blev genvalgt, så bestyrelsen fortsætter uændret.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
Ingen indkomne forslag

Resultat for 21/22 er følgende:
Erik Hansen - Topskytte: vandt
pokal og et rombæger

Martin Prætorius - største fremgang:
vandt pokal og et rombæger.

Rombægeret med ØK gik til alles
overraskelse til Rasmus.
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Marinejubilarer i 2023

Fødselsdage 2023

5. januar  Kurt Hardi J.C. Gadeberg  70 år
3. februar Bjarne Lundt    75 år
11. februar Jørn Bang    90 år
17. marts Ralf Jørgensen   75 år
31. maj Frank G. Rasmussen   70 år
11. juli  Per Pilegaard    70 år
22. august Villy Gyldenløve Kjeldsen  60 år
16. september Henning Jørgensen   70 år
16. november Jytte Dorthe Jørgensen  75 år
24. november  Hans Stavnsager   60 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke

70 år  Jørn Bang
70 år  Poul Clemmesen
65 år  Ove Christensen
60 år  Knud Erik Pedersen
60 år   John Laurits Rasmussen
50 år  Jan Almstrup
50 år   Kaj Madsen
50 år  Frank G. Rasmussen
40 år  Per Lindegaard Hansen

Mindeord

Medlemsjubilarer i 2023
45 år - indmeldt 1978 Poul Clemmesen
25 år - indmeldt 1998 Michael Prætorius

Det var et meget stort chok for os alle, da både Lejla og Hans gik fra borde med knap en 
uges mellemrum i november 2022.

Lejla og Hans var medlemmer af Marineforeningen i henholdsvis 22 og 33 år og påtog 
sig igennem årene rigtig mange opgaver i bestyrelsen og i kabyssen.

Hans var mangeårig formand og nåede at blive æresmedlem i Faaborg Marineforening, 
medens Lejla i en periode var både hovmester og sekretær.

De efterlader begge et stort tomrum og et stort savn.

Efter eget ønske blev deres aske spredt fra Sven Ankers båd i Faaborg Fjord på positio-
nen 55° 04.860’ N – 010° 16.209’ Ø den 21. januar 2023.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Torben Ralph Nielsen

Nytårsparolen
Nytårsparolen blev afholdt den 7. januar 2023.

Efter formandens velkomst blev der uddelt jubilæumsnål og portvin til henholdsvis  
Michael Prætorius for 25 års medlemskab og Poul Clemmesen for 45 år.

Finn Nielsen fik overrakt jubilæumsnålen for 50 år for sin indkaldelse til Søværnet.

Titlen som årets Mariner 2022 gik til Lennart Nielsen for en ekstraordinær arbejdsindsats.

Efter den officielle del var der glögg og æbleskiver, efterfulgt af snabelvand og snitter.
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1. Valg af dirigent 
Erik Bodal blev valgt

2. Valg af stemmetællere 
Claus Vinberg Pedersen og Ole Tømmeraas Christensen valgt

3. Formandens årsberetning 
Beretningen kan læses i bilag A - i forlængelse af referatet

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
v/kasserer Lennart Nielsen 
Lennart Nielsen gennemgik regnskabet, som i forvejen var godkendt af  
revisorerne og uddelt på generalforsamlingen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Bestyrelsens forslag for det kommende år 
Priserne fastholdes i 2023 trods stigende inflation. 
Hjemmesiden har skiftet udseende, hvilket skyldes muligheder for nemmere opdatering. 
Minebladet fortsætter i sin nuværende form, og alle er meget velkomne til at komme med indlæg. Indtil 
videre varetager formanden hvervet som ansvarshavende redaktør. 
Annoncørerne har modtaget brev om annoncer i 2023. Der er desværre nogle, som har meldt fra pga.
økonomien. 
De skrueblade, der er blevet stjålet på havnearealet i Faaborg, er ikke fundet. Der er måske nogle andre 
skrueblade undervejs. Hvis det ikke lykkes, må opsatsen fjernes. 
Der er indhentet tilbud på et udendørs skilt på 1 x 1 meter (flotillechefen skal give tilladelse før eventuelt 
indkøb). 
Foredragsholder i november 2023 er formanden for Faaborg Kanonerlaug. 
Claus Vinberg Pedersen har lovet at tage sig af aktivitetsudvalget i 2023. Bl.a. filmdag med filmen om det 
gode skib Martha, nærmere betegnet Marthadag, samt sommerudflugten, der går til Tirpitz ved Blåvand.
Formanden opfordrede interesserede medlemmer til at engagere sig i aktivitetsudvalget. 
Skyttelavet afholder generalforsamling lørdag den 11. februar 2023. 
Distriktsskydning i Skyttelavet 5. marts 2023. 
Distriktsmøde den 12. marts 2023 og sendemandsmøde den 5. - 7. maj 2023 i Ærøskøbing. 
Jubilarstævne den 5. august 2023 på Holmen. 
I 2024 afholdes der sendemandsmøde i Faaborg den 3. - 5. maj og landsbestyrelsen har foreslået, at man 
kan lave det som et distriktsarrangement. Lokaler mm. er bestilt. 
Faaborg Marineforenings 110 års jubilæum falder i februar 2024, fejringen udskydes til senere på året. 
Der var ikke kommentarer til forslaget.

6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag.

Generalforsamling 2023
Referat af ordinær generalforsamling 2023

Lørdag den 4. februar 2023 kl. 11.00
Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg

(27 stemmeberettigede var fremmødt)

7. Fastsættelse af kontingent 
Ingen ændringer - enstemmigt vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen (for 2 år) 
På valg: 
Formand Torben Ralph Nielsen - genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius - genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum - genvalgt 
Bestyrelsesmedlem John Rasmussen, genopstillede ikke. 
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer: 
Arnvid Petersen er suppleant for Lejla W. Sørensen og træder derfor ind i bestyrelsen for et år. 
Morten Holgersen og Finn Nielsen har meldt sig som kandidater til bestyrelsen. Finn Nielsen er en ”pind1” 
og træder derfor ind i bestyrelsen.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
På valg: 
Arnvid Petersen er indtrådt i bestyrelsen 
Winnie Larsen genopstillede ikke. 
 
Der var tre kandidater, som stillede op: 
Heine Rasmussen, Charles Pedersen og Morten Holgersen. 
De to førstnævnte blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
På valg: 
Revisor Bjarne Kaasgaard - genvalgt 
Revisor Ole Tømmeraas Christensen - genvalgt 
Revisorsuppleant Steffen Nielsen - genvalgt

11. Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 
Sendemandsmødet finder sted 5. - 7. maj 2023 i Ærøskøbing. 
Formand Torben Ralph Nielsen deltager med ledsager. Sven-Anker Plum deltager med ledsager (overnatter 
i egen båd). Morten Holgersen deltager og er flagbærer. 
Erik Bodal og landsbestyrelsen skal til Ærøskøbing den 14. februar 2023, så vent med at afbestille  
overnatning og evt. andet.

12. Valg af flagbærer og flaggast 
Claus Vinberg Pedersen, Morten Holgersen og Martin Prætorius blev valgt. Martin Prætorius dog kun ved 
kirkelige handlinger.

13. Aktivitetsudvalg 
Claus Vinberg Pedersen tager aktivitetsudvalget i et år, men der skal andre ind. 
Bundne opgaver: Filmdag, foredrag og udflugt. Andre forslag modtages meget gerne, ligeledes flere 
udvalgsmedlemmer.

14. Eventuelt 
Ingen kommentarer.
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Dirigent Erik Bodal takkede for god ro og orden.

Formand Torben Ralph Nielsen afsluttede generalforsamlingen med tak til Erik Bodal fra Svendborg
Marineforening og bestyrelsen og udbragte en skål for HM Dronning Margrethe II og 3 korte og 1 langt hurra
for Faaborg Marineforening.

Referent
Margit Koch Pedersen, Faaborg Marineforening.
Referatet er godkendt af
dirigent Erik Bodal, Svendborg Marineforening.

Bilag A
Årsberetningen for 2022/2023 (år til dato).

Som nævnt er 7 medlemmer gået fra borde i 2022, heraf de seks siden sidste generalforsamling. Vi har haft
en udmeldelse og 4 indmeldelser, den sidste fra i går. Yderligere 1 har ansøgt og vil modtage sit
medlemskab, så snart betalingen er registreret.

Medlemstallet er i dag 65 medlemmer, snart 66.

I år har Poul Clemmesen været medlem i 45 år og Michael Prætorius har været medlem i 25 år. Det fejrede 
vi ved Nytårsparolen sidste måned. Derudover er der i år ni jubilarer fra Søværnet, heraf har Poul  
Clemmesen og Jørn Bang intet mindre end 70 års jubilæum for indkaldelsen.

40 år
Per Lindegaard Hansen
50 år
Kaj Madsen
Jan Almstrup
Frank G. Rasmussen
60 år
Knud Erik Pedersen
John Laurits Rasmussen
65 år
Ove Christensen
70 år
Poul Clemmesen
Jørn Bang

Hjertelig tillykke med jubilæet alle sammen.

Som tidligere år vil der blive tilbud om deltagelse i årets jubilarstævne i København sidste søndag i august.
Tilmelding og betalingsinfo vil blive offentliggjort på Danmarks Marineforenings hjemmeside og i
foreningsbladet ”Under Dannebrog” nr. 2 og 3.

Vi vil gerne lave en samlet tilmelding, så interesserede kan henvende sig til mig eller skrive sig på den liste,
som vil blive hængt op her i Flotillehuset på et senere tidspunkt. Ikke jubilarer kan også deltage, men jubilarer
har fortrinsret i tilfælde af ”fuldt hus.”

For de medlemmer, som ikke ønsker at deltage, kan jubilæumsnålen købes igennem Slopkisten.

Jeg er blevet spurgt om, hvorfor jubilarerne ikke modtager jubilæumsnålen i dag, men det skyldes, at
ovennævnte jubilarstævne afholdes i august, hvorfor eventuelle nåle til dem, som ikke har deltaget, først
overrækkes efter afholdelsen på Nyholm.

Udover jubilarerne har vi i år 10 medlemmer, som fylder rundt. Også hjerteligt tillykke til jer.

Årets Mariner 2022 blev Lennart Nielsen for en helt ekstraordinær arbejdsindsats for Faaborg
Marineforening, hvilket blev fejret ved Nytårsparolen.

Tillykke og tak til Lennart.

Årets beretning for perioden fra sidste GF i februar 2022 til d.d.

I 2022 havde vi 3 jubilarer, hvoraf de 2 desværre gik fra borde før jubilarstævnet.

Møder
1 Sendemandsmøde i Løgstør - 6 Bestyrelsesmøder - 2 distriktsmøder

Lørdagsarrangementer
Filmdag - Påskefrokost - Sommerbuffet - Pinsefrokost - Sensommerbuffet - Ålegilde - Vinterbuffet med
foredrag - Julefrokost - Nytårskur

Onsdagsmøder
Cirka 53 onsdagsmøder

Besøg
Besøg af Svendborg Marineforening, Nyborg Marineforening samt adoptionsskibet Freja

Andre aktiviteter
Sommerudflugt til Slipshavn i august
Deltagelse i flagdagen 5. september
Flaghejsning ved alle officielle flagdage samt i.f.m. HMS Dronningens 50 års regeringsjubilæum.
Vedligeholdelse af messing ved pudseholdet

Skyttelavet
Fregatskydning og distriktsskydning

Vacancies
Med Hans & Lejlas bortgang mangler vi to personer til to vigtige poster, nemlig en aktivitetsudvalgsformand
og en sekretær. Indtil videre tager jeg mig af de opgaver, som Lejla har haft som sekretær.  
Aktivitetsudvalgsposten uddybes nærmere i pkt. 13 på dagsordenen.

Hvis der er nogle, som er interesserede i at bestride et (eller begge) disse hverv, vil jeg bede vedkommende
om at kontakte undertegnede, hvorefter bestyrelsen vil tage det op.
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Julefrokost 2022

Brønnersvej1·5600Faaborg
Tlf.63 61 90 00

Sevoresaktuelleavispåwww.foetex.dk

Åbent alle ugens dage
kl. 7.00 - 21.00

Bageren åbner kl. 6.30
hverdag

Jul i Den Gamle By 
Endagstur med bus til 
Den gamle by i Århus

9

Hvordan holdt bedsteforældre jul i 1800  tallet? Få en 
fornemmel-se af dette i Den Gamle By hvor der er 75 huse 
som er opbygget som en gammel købstad. Byen er 
opbygget af huse der er hentet flere forskellige steder i 
landet. Der er pyntet op til jul og der er mulighed for at 
smage på julen godter som man lavede dem i gamle dag. 
Se også de smukt pyntede vinduer med julenisser og gran. 

4 timer i Den gamle by inkl. bus tur/retur, kun: 
299,-           
per person. 
Vi kører den 5 december 2019.    Tilmelding senest 20. 
november201

Spørgsmål og bestilling på mail: 
info@jkbussen.dk eller  

telefon: 31 78  00 46 

Spørgsmål og bes� lling på mail: 
info@jkbussen.dk eller telefon: 31 78 00 46
Se alle vores udfl ugter på www.jkbussen.dk
Se mere på facebook

Bus og færge � l Tyskland 
på shoppeudfl ugt

Vi samler op på strækningen:
Rudkøbing - Svendborg - Ringe - Hillerslev - Faaborg

Vi kører 1 mandag og 1 lørdag hver måned. 
Opstart 16. januar

Ørbæk - Nyborg - Hesselager - Svendborg - 
V. Skerninge - Faaborg

Vi kører 1 � rsdag hver måned. Opstart 24. februar
Se alle datoer på hjemmesiden

Pris 125 kr. pr. person 
inkl. bus og færge.

UDFLUGTER MED JK BUSSEN 

Skal I bruge en bus . . .
https://jkbussen.dk/booking/

2 TIMERS OPHOLD I FLENSBORG OG 1½ TIME I FLEGGAARD

Cirkusrevyen 
– Priser pr. person 2023:

Gulvet: 915,-  Terrasse A: 899,-
Fredag den 9. juni

Fængslet og Den Genfundne Bro
Vi kører den: 23. maj 2023

Pris: 598,- pr. pers. inkl. frokost
Pris: 445,- pr. pers. uden frokost

Tilmelding senest 5. maj 2023

Endagstur til Tivoli, 
Strøget eller Bakken

13. maj 2023
Pris: 330,- pr. person.

Tilmelding senest 27. april 2023

KANDIS koncert med spisning
og bus tur/retur
18. marts 2023

Pris: 575,- bus, mad og entre

Fleggaard og guidet tur i Ribe 
Vi kører den: 27. juni 2023
Pris: 349,- per person.

Tilmelding senest 10. juni 2023

Minicruise til Oslo med DFDS
2. - 4. juni 2023

Priser fra: 2.549,-
inkl. kabine, 2 x morgenbuffet 
og 2 x aftensmad og 3 timers 

guidet tur i Oslo

Der var god julestemning og højt humør ved julefrokosten, hvor intet, der hører 
til en traditionel julefrokost, manglede ved den overdådige buffet.

Dog var der vist forresten ingen Brotsjösild.

Margit havde sørget for at pynte ekstraordinært festligt op på bordene med 
flotte hjemmelavede juleting.

Velkommen

Velkommen til tre nye ansigter i bestyrelsen. Heine, Charles og Finn.
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HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i 
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten 
er Jan Egedal - 2291 4555 
janegedal@gmail.com

Pullover str. 48-56 550 kr.
Pullover str. 58-60 595 kr.
Pullover str. 62-66 645 kr.
Cardigan str. 48-56 650 kr.
Cardigan str. 58-60 720 kr.
Cardigan str. 62-66 810 kr.
Skjorte 45/46 350 kr.
Skjorte 49/50 370 kr.
Polo T-shirt marine/hvid 155 kr.
T-shirt marine/hvid 100 kr.
Vindjakke 50-58 385 kr.
Messeforklæde blå med logo 140 kr.
Blazeremblem 140 kr.
Begyndersæt blazer 390 kr.
Skuldermærker 70 kr.
Miniemblem 30 kr.
Kendingstegn 30 kr.
Slips  165 kr.
Indkøbspose 75 kr.
Blazerknapper enkeltradet 60 kr.
Blazerknapper dobbeltradet  80 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  170 kr.
Hue emblem 125 kr.
Sweatshirt marineblå 48-56 360 kr.
Sweatshirt marineblå 58-60 375 kr.
Vinterjakke 48-4XL 440 kr.
Seler 120/130 cm 225 kr.
Slipsenål 110 kr.
Bosswik læderbælte sort  250 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str. 58-60 490 kr.
Slipover str. 62-66 540 kr.
Medlemsemblem 70 kr.
Vimpel 250 cm 490 kr.
Vimpel 44 cm  115 kr.

Må vi bede om 
din opmærksomhed?

Vi vil gerne have styr på medlem-
mernes mailadresse, mobilnummer 
og i hvilken periode de har været 
tjenstgørende i søværnet eller hjem-
meværnet.

Skriv det i en mail til  
Torben Ralph Nielsen

trni@trni.dk

Kolofon
Minebladet udgives af 

Faaborg Marineforening 
CVR.: 4033 3541 

Kanalvej 22, 5600 Faaborg.

Ansvarshavende redaktør:  
Torben Ralph Nielsen

Bladet distribueres i 100 trykte eksem-
plarer og elektronisk via hjemmesiden.

Grafisk tilrettelæggelse:  
www.foreningseksperten.dk  
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Bestyrelserne 2023

Formand
Torben Ralph  

Nielsen

Best.suppleant
Charles Pedersen

Kasserer
Lennart Nielsen

Næstformand
Claus Pedersen

Best.medlem
Martin Prætorius

Best.suppleant
Heine Rasmussen

Best.medlem
Finn Nielsen

Best.medlem
Sven Anker Plum

Best.medlem
Arnvid Petersen

Kasserer
Martin Prætorius

Formand
Rasmus Birkholm

Revisor
Ralf Jørgensen

Best.suppleant
Thomas Plum

Best.medlem
Sven Anker Plum

Revisor
Steffen Nielsen

Revisor
Bjarne 

Kaarsgaard

Revisor
Ole T. Christensen

Revisorsuppleant
Steffen Nielsen




