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Bestyrelselser
Marineforeningen Skyttelavet

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

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

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@faadva.dk
Ralf Jørgensen Banjemester

Marineforeningen
Hans Johansen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.
Indlæg til næste udgivelse kan 
indsendes til redaktionen, personligt el-
ler skriftligt.
Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Hans Johansen
Formand Tlf. 62 61 03 20
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk
Claus Vinberg Pedersen
Næstformand Tlf. 20 44 58 39
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Ralf Jørgensen
Kasserer Tlf. 61 60 76 10
Mail: ralfsnor@gmail.com
Lajla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 62 61 03 20
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
Best.medlem	 Tlf. 40 24 80 21 
Mail: Arnvidpetersen@gmail.com
Claus Vinberg Pedersen  
Suppleant	 	Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Svend-Anker Plum  
Suppleant	 	Tlf. 61 61 14 17
Mail: plum@faadva.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:
Den 15. Maj 2016.



Nyt fra Formanden

MINEBLADET & PORTO

Ja så fik vi slået hul på et nyt år, og jeg håber 
at alle er kommet godt ind i det. 
Nytårsmønstring og ordinær generalforsam-
ling er overstået, se andet sted i bladet. 
Jeg synes at året som er gået har været et godt 
år, der har været god tilslutning til møderne 
onsdag og lørdag og dermed et pænt overskud 
på driften. Det nye år skal nok bringe en del 
udfordringer, vi får blandt andet besøg af kom-
munens adoptionsskib ”Freja”, så vi må nok 
forberede os på at skulle arrangere en hygge-
ligt  sammenkomst for besætningen, besøget 
finder sted i september så det ser vi frem til. 

Vi skal også have arrangeret en sommerudflugt en gang i juni, hvorhen er 
endnu ikke helt fastlagt. Bestyrelsen har besluttet at holde lukket for lør-
dagsmødet i juli og august, det er ferietid og tilslutningen er meget lille, der 
vil dog være åbent alle onsdage i begge måneder. 
Der vil i det kommende år blive forsøgt at arrangere nogle foredrag, som jeg 
håber at I vil slutte op om, ellers vil vi selvfølgelig holde fast i de faste tra-
ditioner som ålegildet og julefrokosten.

Med	maritim	hilsen
Hans	Johansen

Som alle nok er bekendt med så stiger portoen til det næsten dobbel-
te, så fremover bliver det temmelig dyrt at fremsende bladet med post-
væsnet. Derfor er det et meget stort ønske fra kassereren, at flest muligt 
fremsender deres mail adresse, hvis de har en sådan til Ralf på mailad-
ressen ralfsnor@gmail.dk eller telefon 6160 7610. 
Det vil betyde meget at vi fremover kan fremsende bladet via e-mail og 
således spare på udgifterne til porto.



SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles 
i Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Ki-
sten 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  245 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  125 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 365 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 300 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 Marine-
forening, kan få 10% rabat, når 
man lejer stillads og maskiner 
hos Faaborg Stillads og materi-
aleudlejning. Husk blot at med-
bringe dit marineforeningskort 
eller meddele at du kommer fra 
MF.
(Se	annonce	på	bagside)



Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 6. februar 2016 kl. 11:00.
1.  Valg af dirigent.
Distriktsformand Ole Julsrud. blev valgt, og 
kunne konstaterer at Generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet.

2.  Valg af stemmetællere. 
Svend Plum og Jens Lund.

3. formandens årsberetning. 
(se beretningen i bladet)

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse.
Kasseren Ralf Jørgensen  forelagde regnskabet, 
som blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
Formanden henviser til Aktivitetsudvalget.

6. Indkommende forslag. - Ingen.

7. Fastsættelse af kontingent. 
Generalforsamlingen besluttede ingen forhøjelser.

8. Valg til bestyrelsen, på valg er følgende:
Næstformand Svend Lauritsen, modtager ikke genvalg.
Claus Pedersen blev valgt om næstformand. Kasserer Ralf Jørgen, modta-
ger genvalg og blev genvalgt af generalforsamlingen.
Sekretær Lejla Wedel Sørensen, modtager genvalg og blev genvalg af ge-
neralforsamlingen.
Slopkisten Torben Larsen, modtager ikke genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Arnvid Petersen og Svend Plum.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Erik Jørgensen og Henning Jørgensen.Suppleant Per Pilgaard blev valgt.

10. Valg af sendemænd. 
Der blev afsat 8000,00 kr til udgifter, hvis nogle har mulighed og lyst til at 



Ordinær generalforsamling

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44

Engvej 6
5600 Faaborg

Tlf. 6261 4300
www.rema1000.dk

tage med, skal der ske henvendelse til Forman-
den inden den 7 marts. 
11.  Valg  af flagbærere.
Valget blev. Lejla w Sørensen og Villy Kjeldsen.

12.  Eventuelt.
Maritim orden på Lørdagsmøder.
Beklædning.
Freja,s ankomst i september.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden 
og blev afsluttet med de traditionelle gule ærter 
og pandekager.

Med	maritim	hilsen
Lejla	W.	Sørensen,	Sekretær



Formandens Årsberetning
2015 startede med nytårsmønstring d. 10. janu-
ar hvor vi sædvanen tro startede med æbleskiver 
og gløgg, 34 deltog. 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 7.februar 
uden store problemer.
Der blev afholdt påskefrokost d. 4. april. 
Sendemandsmødet i Brøndby d. 1 - 3 maj del-
tog vi ikke i, der var ingen som var interesseret 
i deltage.
5. maj blev som sædvanlig markeret sammen 
med Faaborg Kanonerlaug på Voigts Minde, her 
deltog også sangkoret ”Efterklang”, efter talen 

som vores ”gamle” sognepræst Einar Fog Nielsen stod for var der hyggeligt 
samvær i marinestuen. 
Lørdag d. 20. juni var der sommerudflugt, turen gik i år til Esbjerg hvor vi 
besøgte Fiskeri og Søfartsmuseet besøget blev afsluttet i Esbjerg Marine-
forening, hvor vi blev trakteret med en dejlig frokost med tilhørende øl & 
snaps, derudover var der rundvisning i deres meget flotte marinestue som 
virkelig er en flot oplevelse. 
Juli holdt vi for første gang lukket for lørdagsmøde, men åbent for onsdags-
møderne. 
Det årlige ålegilde blev afholdt 3. okt. og som sædvanlig med god tilslut-
ning. 
Den årlige fregatskydning blev afviklet d. 10. okt. hos Villy Kjeldsen på 
Krogsbjergvej, der deltog 13 skytter som brugte 392 skud for at sænke fre-
gatten, ny Fregatkaptajn blev Torben Larsen. 
29. nov. var der juletur til Skovtroldene Jette og Ole i Svanninge Bakker ef-
ter en rask gåtur i de ”sydfynske alper” blev der budt på gløgg og æbleski-
ver, der deltog kun 14 så det er nok sidste gang at det arrangement afholdes. 
Den årlige julefrokost fandt sted d. 5. dec. her var der fuldt hus, Hanne hav-
de som sædvanlig skaffet mange gaver til lotteriet som gav et pænt over-
skud til kassen.

Med	maritim	hilsen
Hans	Johansen



Nytårsmønstring
Lørdag d. 9. januar var det tid til den årlige nytårsmønstring, her var der 
mødt 34 medlemmer op. 
Dagen startede med flaghejsning kl. 11:00. 
Derefter gik vi over til udnævnelsen af Årets Mariner, valget faldt på Villy 
Gyldenløve Kjeldsen der de sidste par år har stillet lokaler til rådighed for 
den årlige fregatskydning. 
Herefter blev der optaget 4 nye medlemmer: Lennart Nielsen, Torben Weig-
lin Olsen, Erik Hansen og Morten Holgersen, alle fik udleveret Marinefor-
eningens emblem og vedtægter. 
Endelig var det blevet tid til Ralfs berømte gløgg og de hjemmebagte æb-
leskiver som Hanne og Søren Kvolsgaard havde fremtyllet. Så var det tid 
det hyggelige samvær herunder blev der serveret håndmadder så alle kun-
ne få stillet sulten

Med	maritim	hilsen
Hans	Johansen



Udlejning af Flotillehuset

Undtaget er Faaborg Marineforenings ordinære aktiviteter.

BESTILTE BOOKINGER VIL BLIVE OVERHOLDT

Grundet øget pres på forsvarets lokalitet

Kanalvej 22, 5600 Faaborg.

Vil denne ikke længere kunne lånes/lejes

af cevile foreninger og privatpersoner.

F O R S VA R E T
FOR DANMARK



Aktiviteter

Aktivitetsudvalg

5. marts  / Lørdag Hovmeteren,s overraskelse - 75 kr.
2. april / Lørdag Påskefrokost - 85 Kr.
22. - 24. april Fredag,	Lørdag	og	Søndag	 
   Sendemandsmøde i Korsør.
4. maj  / Onsdag Markeringen af Danmarks Befrielse
   på Voigts Minde kl. 19:00
7. maj / Lørdag Frokostbord - 75 kr.
4. juni / Lørdag Sommerbuffet - 80 kr.
18. juni / Lørdag Sommerudflugt - 200 kr. Pr. person
 Steen og Marie har lovet at køre for os,
 så sæt det i jeres kalender allerede nu.
  Turen går til Svendborg med  en sejl tur med
 Helge, samt spisning Svendborg
 Marienforening,s nye lokaler
 Program vil følge snarest.
Lørdag den 2 juli og 6 August holdes vi lukket p.g.a ferie.
OBS OBS vi holder åbent om onsdagene fra kl.11-14.
Søndag den 3 juli få vi besøg af Svendborg Marineforening
Ret til ændringer forbeholdes.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Husk tilmelding vedr. spisning til Kaj på tlf. 2125 2145
Forsøget med at holde åbent i Marinestuen har været en stor succes. 
Derfor er det besluttet at fortsætte indtil videre, så når du alligevel 
er i byen så benyt lejligheden til at kigge forbi. Der åbent hver ons-
dag fra 11-14.
Med	maritim	hilsen
Sekretær	Lejla	W	Sørensen	-	Faaborg	Marineforening.
Tlf. 6261 0320 el. 4013 0368 . Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

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



Fødselsdage i 2016

Marinejubilarer i 2016

Gået fra borde
Vor gode ven og kammerat,
Flemming Orbe
er gået fra borde
d. 15. februar 2016.

Æret være hans minde.

Hans Peter Jensen 80 år d. 24. marts
Flemming Orbe 70 år d. 10. april
Sven – Anker Plum 60 år d. 25. juni
Kristian Kjeldgaard  60 år d. 6. juli
Steen Hartmann  60 år d. 20. august
Johnny Pedersen  50 år d. 8. februar
Lennart G. Pedersen   50 år d. 12. februar
Kaare B. Pedersen  40 år d. 7. september

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

50 år: Mogens Bendixen

30 år: Lennart G. Pedersen



restaurant og café
Markedspladsen 7
DK-5600 Faaborg

Mail: th@bluestarline.com

Hansen & Hellerup
Entreprenør og Betonarbejde

Finn Hansen
Tlf. 29 47 66 77
Mail: fh@hansenoghellerup.dk

www.hansenoghellerup.dk
Østergyden 26 - 5600 Faaborg - 62 61 54 10

Faaborg

J.P. AUTO APS
Cvr: dk 24239594

Engvej 41 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 06 02
Fax 62 61 08 01

BRUGTE BILER,
KØB - SALG OG LEJE.

Tlf. 62 61 35 59
Mail: faaborg-farvehandel@mail.dk

Faaborg
Farvehandel ApS

v/ Kent Christiansen
Odensevej 95
5600 Faaborg

BÅDPRODUKTER FRA
HEMPEL, INTERNATIONAL, OWATROL, M.V.

VIVI’s
BLOMSTER

62 61 89 74
ved Shelltanken på Assensvej



Julefrokosten 2015
Lørdag d. 5. december var det tid for årets sidste og største arrangement, 
nemlig den årlige julefrokost. 
Der var fyldt helt op i stuen og alle var mødt op med det gode humør så det 
blev en dejlig dag. 
Efter indtagelsen af de første retter var det tid til salg af lodder til det årlige 
lotteri og der blev hurtigt udsolgt. 
Hanne Kvolsgaard havde som sædvanlig skaffet en masse gaver, 80 stykker 
i alt så en stor tak til hende for det store arbejde med at samle de mange ga-
ver og med at få dem pakket ind m.m. 
Efter spisningen var det så tid til lodtrækningen og den gik som sædvanlig 
med masser af grin der er jo altid nogen som løber med en masse gevinster 
og andre som må nøjes med få. 
Efter et dejligt arrangement var det tid at ønske hinanden glædelig jul og et 
godt nytår inden vi gik hver til sit efter en dejlig dag i stuen.



v / B j a r n e  T h o m s e n

A s s e n s ve j  2 0  .  5 6 0 0  F a a b o r g  .  T l f .  6 2 6 1  8 7 7 8

Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk
Tlf. 6262 5048

OLE s OLIE



Skyttelavet
Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 13. februar 2016 kl. 11

1. Valg af dirigent,
Hans Johansen blev valgt og kunne konstaterer at 
indkaldelsen til generalforsamlingen er varslet kor-
rekt.

2. Valg af stemmetællere.
Torben Larsen og Frank Rasmussen.

3. Bestyrelsens beretning.
Formand Kaj Hov bød alle velkommen ,og takkede 
for året der var gået, Han kunne godt ønske sig at 
der kom flere  til onsdags skydningerne.
Kai Hov takkede for tiden som formand.

Efterfølgende blev der uddelt pokaler til:
Øk- Klassen er Martin Prætorius.
Årets topskytte er Rasmus Birgholm.
Årets Skytte er Svend  Plum.
Der blev nævnt fra Kai Hov at der er skydning i 
Kerteminde den 1 søndag i Marts.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til 
 godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag. - Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent. - Ingen forhøjelser.

7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand Kaj hov på valg (for 2 år) modta-
ger ikke genvalg Emner til posten kan afleveres til 
Kaj Hov, bestyrelsens forslag er Rasmus Birkholm.
Rasmus Birkholm blev valgt som formand.



Skyttelavet
Valg af suppleant(er) (1 år)
På valg er Thomas Plum. Modtog genvalg .

8. Valg af revisorer og suppleanter.
På valg er Ralf Jørgensen & Steffen Nielsen.
Modtog genvalg
Valg af suppleanter. Erik Hansen. 

9. Eventuelt.
EVT sommerudflugt.
Skydning mandag og onsdag. Skal point afleveres 
til Martin Prætorius.

Årets	pokaler

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

Tlf. 62612110 : fv@faaborg-vaerft.dk : www.faaborg-vaerft.dk

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling



Skyttelavet

¶  Formand Rasmus Birkholm ¸  Kasserer Martin Prætorius
·  Bestyrelssmedlem Svend Anker Plum ¹  Suppleant Thomas Plum

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

Østergade 11, Faaborg, Tlf. 6261 3500

...	Det	lille	kulturhus

Vi	mødes	på	...

Blækhuset



Velkommen i Jyske Bank
Jyske Bank bliver kaldt ”Havkatten i hyttefadet”
Havkatten er en underlig fisk - men den er så
fuld af liv, at den ilter vandet omkring sig
til gavn for de andre fisk.

Kom ind og oplev en bank, der går nye og
anderledes veje.

KANALVEJ 1 . FAABORG . TLF 89 89 95 00 GØR EN FORSKEL

Assensvej 87 D · 5600 Faaborg · Telefon 6261 7795
brian.maler@mail.dk · www.svanningemalerforretning.dk

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880 Danske malermestre

Trænger de til en opkvikker ude eller inde
– så ring efter en maler der kan det hele

Svanninge
MALERFORRETNING

Assensvej 87 D · 5600 Faaborg · Telefon 6261 7795
brian.maler@mail.dk · www.svanningemalerforretning.dk

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880 Danske malermestre

Trænger de til en opkvikker ude eller inde
– så ring efter en maler der kan det hele

Svanninge
MALERFORRETNING

Trænger de til en opkvikker ude eller inde
- så ring efter en maler der kan det hele

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880

Svendborgvej 69 A . 5600 Faaborg . Telefon 6261 7795
brian.maler@mail.dk . www.svanningemalerforretning.dk

Hotel

Nabgyden 31 • 5600 Faaborg   
Telefon: 62 61 56 91

post@hotelmosegaard.dk
www.hotelmosegaard.dk

Øster Hæsinge Auto ApS
Øster Hæsingevej 1 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 64 10 42 - Fax 62 64 17 42

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg

20 66 06 80



Bestyrelsen 2015

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.




