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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@faabva.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. 30 32 30 94
Mail: formand@faaborgmarineforening.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: mail-oh-auto@mail.dk
Lejla 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

www.faaborgmarineforening.dk
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Den 15. Maj 2018.



Nyt fra Formanden
Ja så fik overstået jul og nytår, nytårsmønstringen er 
også overstået lige som den ordinære generalforsam-
ling, begge dele er omtalt andre steder i bladet.
Foråret er langsomt på vej, erantis og vintergæk har 
stukket hovederne frem og hyldetræerne har vist de 
første spæde grønne blade.
Programmet for første halvdel af året er på plads, den 
årlige sommertur er også tilrettelagt så bare tilmeld 
Jer, det skal nok blive en god tur, vi ser dog gerne stør-

re deltagerantal end sidste år.
Når vi ser tilbage på året der er gået må det siges at være tilfredsstillende 
både hvad angår lørdagsmøder og onsdagsmøder. Det er blevet til et pænt 
overskud i kassen.
Jeg håber at alle må få tid til at nyde foråret når det rigtig kommer i gang.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 



HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

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
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 100 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid 155 kr.
Messeforklæde blå med logo 130 kr.
Skuldermærker 70 kr.
Begyndersæt til blazer 385 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 kr.
Seler marineblå 110 cm 225 kr.
Seler marineblå 130 cm 225 kr.
Sort klæbemærke 30 kr.
Hue emblem 125 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str.58-66 490 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).

Vinterjakke
Landsbesty-
relsen har be-
sluttet at lan-
cere en vand-
tæt ”vinter-
jakke” med 
hætte (i kra-
ven), foer og 
flere lommer.
Det er en noget kraftigere mo-
del end vor vindbreaker og rig-
tig god til den kommende vinters 
udendørs aktiviteter.
Den føres i størrelse: S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL og 4XL.
Vejledende udsalgspris kr. 400,- 
Kan bestilles på sædvanlig vis i 
Slopkisten.

Nyhed i 
Slopkisten



Formandens Årsberetning
Året startede som sædvanlig med nytårsmøn-
string lørdag d. 7. januar. Den ordinære general-
forsamling var d. 4 Februar. Marts var der nor-
malt lørdagsmøde. April var der som sædvanlig 
påskefrokost. 6. maj var der fejring af 50 året for 
” MARTHA ” og det forgik naturligvis på ægte 
sømandsmaner, der var indrettet biograf i den ene 
side af stuen med stolerækker, der var popcorn 
m.m. Sendemandsmødet foregik i dagene 12-13 
og 14 maj i Aalborg her stillede vi med 3 mand 
og flag.

3. juni var der pinsefrokost og 17. juni var det tid til den årlige sommerud-
flugt som gik til Assens, der var afgang fra stuen kl. 09.00. Første stop var 
på Falsled Havn, her blev kaffe og rundstykker indtaget sammen med en lil-
le en til halsen inden turen gik videre mod Assens. Her var der guidet rund-
visning med fokus på sølvtøj, porcelæn og kunst det hele samlet af Sølvva-
refabrikant Frederik Ernst. Efter et meget interessant besøg på Ernst`s Sam-
linger gik turen videre til den gamle toldbod hvor vi så udstillingen ”Men-
nesket og havnen” 
Efter turen rundt i Assens var det endelig tid til at få smurt halsen med kold 
væske og det foregik i Assens Marineforening, her blev der serveret en dej-
lig frokost efterfulgt af hyggeligt samvær. En dejlig dag som 22 havde valgt 
at deltage i.
Juli og august var lørdagsmøderne aflyst. Vi startede op igen i september 
med  lørdagsmøde d. 2. september. 7. oktober var der dækket op til ålespis-
ning 30 personer deltog.
4. november stod der vinterbuffet på programmet. 26. november  var der 
mulighed for at samle gran og ” julefnoller ” hos ” skovtroldene i Svannin-
ge Bjerge. Efter en rundtur i skoven var der Gløgg og æbleskiver.
2. december var det tid til den årlige julefrokost, her var som sødvanlig fuldt 
hus. Julelotteriet var med godt hundrede gaver som Hanne Kvolsgaard hav-
de samlet ind med et resultat at der blev et meget pænt overskud til kassen, 
så en stor tak til Hanne for det store arbejde.
Med maritim hilsen
Hans Johansen



Julefrokost 2017
Lørdag d. 2. december afholdt foreningen den årlige julefrokost, der var 
som sædvanligt fuldt hus og stemningen var helt i top. Efter indtagelse af 
den første del af julebuffeten blev salget af lotteriet skudt i gang. Hanne 
Kvolsgaard havde haft det hårde job at indsamle godt hundrede gaver så der 
var god gang i salget af lodder, da næste 
del buffeten var kørt indenbords var det 
tid til at trække vindernumre. Det gode 
salg af numre gav et pænt beløb til kas-
sen, så en stor tak til Hanne for det sto-
re arbejde. 
Efter indtagelsen af det store julebord 
blev der serveret kaffe med kager og 
hjemmelavet konfekt.
Dagen sluttede som sædvanlig med hyg-
geligt samvær.

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44



Nytårsmønstring

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 med-
dele det til sekretær Lejla W. Sørensen 

mail: lejlawedel@stofanet.dk, for hurtig 
udmeldelser af ny information og blad.

Lørdag d. 6. januar var det tid til 
den årlige nytårsmønstring og tradi-
tionen tro startede vi med Ralfs be-
rygtede gløgg og æbleskiver. Heref-
ter gik vi over til det mere formelle, 
der blev optaget 3 nye medlemmer, 
Hans Stavnsager, Trygve Guttesen 
og Jan Egedal, herefter var der ud-
deling af medaljer til marinejubila-
rerne , 60 år Ove Christensen, 50 år 
Søren Kvolsgaard og 40 år Jan Han-
sen og til sidst var det tid til at kåre 
” årets Mariner ” som i år blev Sø-
ren Kvolsgaard, efter den officielle 
del  kom der smørrebrød med diver-
se tilbehør og dagen sluttede med 
hyggeligt samvær.



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

VIVI’s
BLOMSTER

62 61 89 74
ved Shelltanken på Assensvej

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.



 
 

 

         Faaborg Marineforenings 
             sommerudflugt                                      

                                   Frøslevlejren i Padborg lørdag den 9. juni 2018
 

. 

Turen er for medlemmer med ledsager. Prisen for bustransport, morgenmad, entre, 
foredrag og skafning i Aabenraa Marineforening er kr. 275,- pr. person. 

Kl. 7.00 Afgang Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg  

DAGENS PROGRAM: 

      Vi bliver kørt i bus af Marie og Steen 

Kl. ca. 8.00 Kaffe, rundstykker og en bitter eller to                                      
på Middelfart rastepladsen Staurby skov. 

Kl. 10.00     Foredrag om Frøslevlejrens historie - varighed ca. 50 minutter. 

Kl. ca. 11.00    Frøslevlejren på egen hånd. 

Kl. 12.30     Afgang Frøslevlejren. 

Kl. 13.00     Skafning i Aabenraa Marineforening 

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

  Kl. ca. 17.00    Ankomst Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg 

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

Tilmelding senest onsdag den 30. maj 2018 til formand Hans Johansen tlf.: 62 61 03 20       
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk eller på opslagstavlen i Flotillehuset. 

 

Med maritim hilsen  

Faaborg Marineforenings                                                                                                           
Aktivitetsudvalg  

 

 

 

  

 

Sommerudflugt



Aktiviteter

Aktivitetsudvalg

 7. april / Lørdag Påskefrokost - Pris 120,00 kr.
28. april / Lørdag Sendemandsmøde i Køge
Der vil blive samkørsel Senest tilmelding er den 27. Marts. Til: 
Formand Hans Johansen. Tlf. 3032 3094 el. formand@faaborgmarineforening.dk
 5. maj / Lørdag Sommerbuffet - Pris 80,00 kr.
 2. juni / Lørdag Pinsefrokost - Pris 120,00 kr.
 9. juni / Lørdag SOMMERUDFLUGT - 
   Til Frøslevlejren i Padborg
Sæt dagen af til dette arrangement Se vedlagte program. 275,00 kr. pr. 
person. Tilmelding senest den 30. maj til:
Formand Hans Johansen. Tlf. 3032 3094 el. formand@faaborgmarineforening.dk
HUSK: DER ER LUKKET FOR LØRDAGSMØDERNE I JULI OG 
AUGUST: Der er åben for onsdagsmøderne hele året kl. 11:00-14:00
 1. september / Lørdag Sensommerbuffet - Pris 80,00 kr.
 12. september /Onsdag Besøg af Esbjerg Marineforening
Her mangler vi 4 personer til at hjælpe ud over barpersonalet den på-
gældende dag. hver rar at melde jer senest den 5. september til:
Formand Hans Johansen. Tlf. 3032 3094 el. formand@faaborgmarineforening.dk
 6. oktober / Lørdag Åle gilde - Pris 175,00 kr. (Hvis vi kan få Ål).
 3. november / Lørdag Vinterbuffet - Pris 80,00 kr.
 1. december / Lørdag Julefrokost - Pris 175,00 kr.
Her mangler vi 1-2 personer til hjælp.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ved ovenstående arrangementer skal der huskes at tilmelde sig hos 
Kaj Hov på tlf. 2125 2145. eller på listen i huset.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Der kan være særlige arrangementer til lørdagsmøderne, de bliver udmeldt 
i Huset på www.faaborgmarineforening.dk og i de fremadrettede blade.
Bespisning serveres fra 12:15 - 12:30

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



Marinejubilarer i 2018

Fødselsdage 2018

60 år: Ove Christensen

50 år: Søren Kvolsgaard

12. Marts Sune Hasager 60 år
16. Marts Torben W. Olsen 30 år
17. Marts Ralf Jørgensen 70 år
22. August Steffen Nielsen 60 år
27. September Lennart Nielsen 50 år

2. November Arnvid Petersen 60 år

Distriktsmøde den 18. Februar
Faaborg Marineforening afholdt Distriktsmøde den 18. Februar i Flotille 
huset på havnen. Der var 30 medlemmer som var mødt op fra Fyn.
Vores Distriktsformand Ole Julsrud Ë afgik som Distriktsformand efter 9 
år. Den nye Distriktsformand er valgt, som blev formand Erik Bodal Ì 
Svendborg Marineforening. 
Den nye Suppleant er valgt, som blev formand Jørgen Klinch Ê Odense 
Marineforening.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.



Ordinær generalforsamling 2018.02.09
Lørdag d. 3. februar var der 
indkaldt til ordinær gene-
ralforsamling og her var 40 
medlemmer mødt op, det hele 
foregik på bedste vis (se refe-
ratet andetsteds i bladet) og 
som sædvanlig var det over-
stået på en god times tid, der 
var udskiftning på kasserer-
posten idet Ralf ikke ønskede 
genvalg, i stedet valgtes Len-
nart Nielsen til kasserer. 
Niels Rasmussen blev valgt som ny revisor i stedet for Henning Jørgensen. 
Under eventuelt blev der optaget et nyt medlem, Lars Christian Hostrup-
Schultz. Lars kommer fra marinehjemmeværnet, samtidig var der forsinket 
udlevering af emblem til Søren Stærmose.
Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro serveret Gule Ærter med 
tilbehør efterfulgt af pandekager med is.
Som sædvanlig sluttede dagen med kammeratligt samvær, hvor der var un-
derholdning på harmonikaer som Finn og Ole stod for.
Med maritim hilsen
Hans Johansen



Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 11:00.
1. Valg af dirigent - Ole Christensen.
2. Valg af stemmetællere - Niels Rasmussen og Svend Plum.            
3. Formandens Årsberetning - (se årsberetningen i bladet)
4.	 Aflæggelse	af	det	reviderede	regnskab	til	godkendelse.	
 Kasserer Ralf Jørgensen forelagde regnskabet, som blev godkendt. 
5.  Bestyrelsens forslag for det kommende år.
 Evt. yderligere brug af huset som vil blive drøftet med Flotillechefen.
6. Indkomne forslag - Der er ikke komme nogle forslag.
7. Fastsættelse af kontingent. - Ingen forhøjelser af kontingent. 
8. Valg til bestyrelse, på valg er følgende.
 Næstformand Claus Pedersen, ønsker genvalg.
 Næstformand Claus Pedersen. modtog genvalg.
 Kasserer Ralf Jørgensen, ønsker Ikke genvalg.
 Lennart Nielsen modtog valg som kasserer.
 Sekretær Lejla W Sørensen, ønsker genvalg.
 Modtog genvalg for sidste gang, om 2 år skal der vælges en ny.
   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. - Arvid Petersen og Svend Plum.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Erik Jørgensen og 
 Niels Rasmussen er valgt som revisor og suppleant Henning Jørgensen           
10. Valg af sendemænd. - Bestyrelsen godkendte et rimeligt beløb til det-
te, dem der har lyst til at være Sendemænd skal kontakte formanden Hans 
Johansen. på tlf eller mail senest den 27. marts. Dette indebærer man er i 
uniform og er medvirkende som Flagbærer og medvirkende til generalfor-
samlingen lørdag den 28. april.    
5.	 Valg	af	flagbærer	&	flaggast.
 Valg blev Villy Kjeldsen, Lejla W Sørensen og Kaj Hov.
6. Eventuelt.
Der ønskes at man sang nogle flere sange ved nogle af møderne, samt at der 
skulle udarbejdes en telefonliste på medlemmer, dette kan ikke lade sig gøre
da den nye data lov fra 1. maj 2018 ikke giver mulighed for dette, hvis man 
ønsker et telefonnr. på nogen skal henvendelsen gå til Formanden.
Formand Hans Johansen

Generalforsamling 2018



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



I midten af januar var vi på 
weekendtur til Tversted i Nord-
jylland, men det er jo ikke den 
helt store aktivitet her først på 
året, så vi besluttede at køre de 
30 km. op til Skagen for at af-
lægge Skagen Marineforening 
et besøg da ingen af os tidlige-
re havde besøgt dem.
Skagen Marineforening hører til 
blandt de største i Danmark med 
ca. 350 medlemmer, foreningen 
råder over egne lokaler som er 
meget flot indrettet.
Vi blev budt velkommen af af-
delingsformand Per Sloth som 
fortalte om foreningens historie 
og vi havde en rigtig hyggelig 
snak over et par pilsnere.
Det er altid interessant og hyg-
geligt at se hvordan andre for-
eninger har indrettet sig.

Med maritim hilsen
Lejla & Hans

Besøg i Skagen Marineforening



Skyttelavet Ordinær Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling I skyttelavet
Lørdag d. 10. februar 2018 kl. 11:00.
1. Valg af dirigent - Hans Johansen er valgt dirigent og 
kunne konstatere at valget er indkaldt med lovlig varsel.
2. Valg af stemmetællere
 Ralf Jørgensen og Stefen Nielsen.
3. Bestyrelsens beretning (Se i bladet)
4. Aflæggelse	af	det	reviderede	regnskab	til	godkendelse.
 Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag - Ingen forslag er frem kommet.
6. Fastsættelse af kontingent - Ingen forhøjelser.

7. Valg til bestyrelsen: - Valg af formand:
 På valg Rasmus Birkholm, modtager genvalg. 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 revisorer suppleant - Valget blev Niels Rasmussen..
9. Uddeling af pokaler og en fødselsdagshilsen.
 Ved formand Rasmus Birkholm og Kasserer Martin Prætorius
 Mellem af skyttelavet Bjarne Lundt fik overbragt 2 flasker rødvin på   
 baggrund af Bjarne,s 70 år fødselsdag.
 Sæsonskytte 16-17
 Erik Hansen.
 Årets skytte
 Svend Anker Plum.
 Årets topskytte
 Erik Hansen
10. Eventuelt - Ingen punkter.



Skyttelavet

. Der 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 ...

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

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

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling



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

Landslagteren Faaborg
Torvegade 23 . 5600 Faaborg
Telefon 6261 0630
Mail: kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

LANDSLAGTEREN
FAABORG SLAGTERFORRETNIN

G

DE
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KA
TE

SSE              CHARCUTERI

www.facebook.com/FaaborgCykeltaxi

FAABORG CYKELTAXI

TLF. 60 91 30 44

TøjTøsen

Tøj til dig med kvindelige former...

Østergade 44
5600 Fåborg
Tlf. 6261 2527

Åbent: man. - fre. 10:00 - 17:30 * lør. 10:00 - 13:00
Eller ef ter af tale ved minimum 15 personer.

Str. 34-52

Øster Hæsinge Auto ApS
v/ Lennart Nielsen

Øster Hæsingevej 1
5600 Faaborg
Tlf. 6264 1042
Mail: oh-auto@mail.dk
www.oh-auto.dk

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg

20 66 06 80



Bestyrelserne 2018

Bestyrelsesmedlem Rasmus Birkholm
Suppleant Svend Anker Plum
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius
Kasserer Lennart Nielsen
Næstformand Claus Pedersen
Suppleant Arnvid Petersen

Revisor Niels Rasmussen
Bestyrelsesmedlem John Rasmusen 
Sekretær & redaktør 
Lejla W Sørensen
Revisor Erik Jørgensen
Formand Hans Johansen

Formand Rasmus Birkholm
Revisor Steffen Nielsen
Bestyrelsesmedlem Sv-Anker Plum

Kasserer Martin Prætorius
Suppleant Thomas Plum
Revisor Ralf Jørgensen




