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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, 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 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
Lejla W. Sørensen
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

Torben Ralp Nielsen
Formand Tlf. 21 69 00 60
Mail: mailtrni@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: mail-oh-auto@mail.dk
Lejla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Sven-Anker Plum
Best.medlem Tlf. 61 61 14 17
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

Deadline for indlæg
til næste nummer:
Den 15. Maj 2019.



Formandens årsberetning
Året 2018 er gået så det er tid til at vende blikket og kigge 
på hvordan det gik. Året startede som det plejer med nyt-
års – mønstring hvor der var optagelse af 3 nye medlem-
mer, der blev også uddelt Jubilartegn til 3 medlemmer og 
endelig blev Søren Kvolsgaard udnævnt til årets mariner.
Lørdag d. 3. februar blev den årlige generalforsamling af-
viklet i god ro og orden. Lørdag d. 3. marts var der al-
mindeligt lørdags – møde med forårs buffet, som et eks-

tra ” krydderi ” blev der i dagens anledning vist en rigtig sømandsfilm, flå-
dens friske fyre stod på plakaten. Lørdag d. 7. april stod den årlige påske-
frokost på bordet. Det årlige sendemandsmøde blev afholdt i Køge vi deltog 
med 4 medlemmer fredag og lørdag, men sprang fest – middagen over. 4. 
maj var der traditionen tro markering af Danmarks befrielse på Voigts Min-
de, Borgmester Hans Stavnsager holdt talen mens Kanonerlauget stod for ” 
Danske Løsen ”. 5. maj var der lørdagsmøde med efterfølgende frokost. 2. 
juni blev der afholdt pinsefrokost. 6. juni deltog vi med 4 mand i afslørin-
gen af krigssejlermonumentet ” Forsavn ” et monument som Nyborg Mari-
neforening var primusmotor for, monumentet var rejst til minde om de sø-
folk fra Nyborg som satte livet til under anden verdenskrig. 6. juni blev den 
årlige skovtur afholdt, turen gik til Sønderjylland med besøg i Frøslevlej-
ren efter et par timers ophold med rundvisning og foredrag gik turen videre 
mod Aabenrå hvor marineforeningen stod for frokosten og en rundvisning i 
deres flotte lokaler. 1. sept. alm. lørdagsmøde med frokost. 
Den årlige ålespisning i oktober gik i vasken på grund af mangel på ål, så vi 
måtte ” nøjes ” med en almindelig frokost.
Til gengæld lykkedes det at skaffe ål til novembermødet d. 3. nov. Her var 
36 medlemmer mødt op og der var ål nok til alle. Årets sidste arrangement 
var jo som sædvanlig den årlige julefrokost, her var der fuldt hus i stuen og 
Hanne havde som sædvanlig samlet en masse gaver ind til lotteriet så der 
var et pænt overskud til foreningen.
Året er gået fint, vores medlemstal er stabilt og ligger på ca. 75. Der har væ-
ret god opbakning til både lørdags – og onsdagsmøderne. 
Så alt i alt er 2018 gået godt og det håber jeg på fortsætter i 2019.
Med maritim hilsen
Hans Johansen



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



Den gamle formand takker af
Dette indlæg bliver mit sidste, efter 20 år i bestyrelsen 
heraf de 10 år som formand er det på tide at der kom-
mer andre kræfter til. 
Det har været spændene at stå i spidsen for Faaborg Ma-
rineforening og jeg vil se tilbage med glæde på årene 
der er gået. 
2018 er gået godt, der har som sædvanlig været god op-
bakning til møderne og året er gået godt rent økono-

misk, vores medlemstal ligger også stabilt.
På generalforsamlingen blev der valgt ny formand og jeg håber at medlem-
merne vil støtte godt op om Torben Ralph Nielsen, jeg tror han bliver en god 
formand så giv ham tid til at sætte sig ind i tingene.
Hertil slut vil gerne takke alle medlemmerne for den opbakning jeg har 
mødt igennem årene. 
Jeg er både glad og stolt for udnæv-
nelsen til æresmedlem og jeg vil ger-
ne takke bestyrelsen og medlemmer-
ne for dette samt gave.
Hermed vil jeg ønske held og lyk-
ke i fremtiden til Faaborg Marinefor-
ening.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

Flydedokken

Bodega 
Oasen
Tlf. 6261 1315
Strandgade 2
5600 Faaborg

Faaborg’s næstbedste værtshus



JULEFROKOST 2018
Et af årets højdepunkter løb af stablen 
1. december hvor den årlige julefro-
kost blev serveret og som sædvanlig 
var der god opbakning fra medlem-
merne, der var næsten fuldt hus. 
Hanne Kvolsgaard havde som hun 
plejer fremskaffet masser gaver så 
der var god gang i lotteriet med det 
resultat at der blev et pænt overskud 
til kassen. 
Humøret var helt i top, stemningen 
var rigtig god, så alt i alt var det en 
rigtig god og hyggelig dag.

Fynsk Håndværk
Murer & Tømrer

Alle reparationer
Fliser - Bad - Gulve - Bindingsværk
Understrygning - Skimmelsvamp

Morten Holgersen  2099 5354
Gl. Stenderupvej 28 • 5672 Broby
www.mortenholgersen.dk



Lørdag d. 5. januar var det tid til den årlige Nytårsmønstring også på denne 
dag var der god opbakning fra medlemmerne, kl. 11:00 var Ralf klar med 
den berømte og farlige gløgg med tilhørende hjemmebagte æbleskiver. 
Derefter var tiden kommet til uddeling af tegn og emblemer. Ralf Jørgen-
sen fik 50 års tegnet som marinejubilar og der blev udleveret emblem til Ole 
Nielsen som aldrig havde fået et, ved samme lejlighed blev der optaget 2 
nye medlemmer, Børge E. Clausen og Jan Almetrup som også fik udleveret 
deres emblemer. Til sidst men ikke mindst skulle der udnævnes årets mari-
ner 2018. Denne hædersbevisning tilfaldt Steen Hartmann som en påskyn-
delse for hans indsats ved de årlige sommerudflugter. 
Efter den officielle del af mønstringen var det tid til indtagelse af frokosten 
som var snitter med diverse tilbehør.

NYTÅRSMØNSTRING



Ordinær Generalforsamling 2019
Ordinær Generalforsamling - 
Lørdag d. 2. februar 2019 kl. 11.00.
1. Valg af dirigent. - 
    Distriktsformand Erik Bodal.
2. Valg af stemmetællere. - Arne Rasmussen og 
    Kurt H Gadeberg.
3. Formandens Årsberetning. - 
    (se årsberetningen i bladet)
    Formand Hans Johansen fremlagde 
    årsberetningen.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til        
    godkendelse v/kasserer Lennart Nielsen.
   Kasserer Lennert Nielsen 
    fremlagde regskabet som blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
 Der er på nuværende arrangeret en filmdag den 2 Marts, en udflugt den
 15. juni til Horsens statsfængsel samt bespisning i Horsens Marineforening.
 Samt foredrag til efteråret.
6. Indkommende forslag. - Ingen forslag.
7. Fastsættelse af kontingent. - Uændret.
8. Valg til bestyrelse, på valg er følgende.
 Formand Hans Johansen. Ønsker ikke Genvalg,
 Torben Ralph Nielsen blev valgt som formand.
 Bestyrelsesmedlem Rasmus Birkholm. Ønsker ikke genvalg.
 Sven Anker Plum blev valgt som bestyrelsesmedlem.
 Bestyrelsesmedlem John Rasmussen. Modtager genvalg. Blev valgt ind.
 Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius Modtagergenvalg. Blev valgt ind.
 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
 Arnvid Petersen og Trygved Guttesen blev valgt.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
    Erik Jørgensen, Niels Rasmussen blev valgt som revisor,
    Henning Jørgensen blev valgt som suppleant.
10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet Randers den 17 og 18. maj
 Der blev bevilliget et beløb til afholdelse i Randers, De personer der



 ønsker at være med, skal kontakte sekretær Lejla W Sørensen pr.mail,
 senest den 15. Marts.
11. Valg af flagbærer & flaggast. - Claus Pedersen, Lejla W Sørensen, 
 Morten Holgersen,Søren Kvaalsgaard. - Suppleant Kaj Madsen.
12. Aktivitetsudvalg.
     Formanden takkede det tidligere aktivitetsudvalg for deres indsats.
 Det nye Aktivitetsudvalg består af Næstformand Claus Pedersen, som
 Tovholder, samt Niels Rasmussen  og Jan Egedal.
13. Evt.
       Næstformand Claus Pedersen takkede Formand Hans Johansen for hans   
      indsats i Marineforeningen igennem årerne og overrakte en gave fra 
      Faaborg Marineforening.
 På vegne af Faaborg Marineforenings bestyrelse fik Distriktsformand
 Erik Bodal hvervet at udnævne Hans Johansen til æresmedlem af
 foreningen, og overrakte dermed æresmedlemsemblemet.          

Godkendelse af referat. 
Den 2. Februar 2019 Faaborg Marineforening.
Formand Torben Ralf Nielsen. - Sekretær Lejla W Sørensen.
Næstformand Claus .V. Pedersen. - Kasserer Lennert Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum. - Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius.
Bestyrelsesmedlem John Laurits Rasmussen.

Ordinær Generalforsamling 2019



www.faaborgmarineforening.dk

Aktiviteter 2019
 6. april / Lørdag Påskefrokost - Pris 120,00 kr.
 4. maj / Lørdag Sommerbuffet - Pris 80,00 kr.
17-18 maj / fre- & lørdag Sendemandsmøde Randers.
   Program og tilmelding følger senere.
 1. juni / Lørdag Pinsefrokost - Pris 120,00 kr.
 15. juni / Lørdag SOMMERUDFLUGT - 
   Sæt dagen af til dette arrangement/ud i det blå.  
   Program, pris og tilmelding (se side 12).

HUSK: DER ER LUKKET FOR LØRDAGSMØDERNE I JULI OG 
AUGUST: Der er åben for onsdagsmøderne hele året kl. 11:00-14:00

 7. september / Lørdag Sensommerbuffet - Pris 80,00 kr.
 5. oktober / Lørdag Åle gilde - Pris 175,00 kr. (Hvis vi kan få Ål).
 2. november / Lørdag Vinterbuffet - Pris 80,00 kr.
 7. december / Lørdag Julefrokost - Pris 175,00 kr.

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, det vil blive 
udmeldt i Huset og i de fremadrettede blade.

Bespisning serveres fra 12:15 - 12:30



www.faaborgmarineforening.dk

Marinejubilarer i 2019

Fødselsdage 2019

50 år. Ralf Jørgensen

19. Marts Lars Chr. Hostrup - Schultz 50 år
15. Juni Sten Christensen 60 år
26. August Karsten Lindholm Christensen 75 år
13. September Ejnar Jansen 75 år

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Næstformand Claus Vinberg Pedersen
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com - tlf. 5374 7424.
Marineforeningsmedlemmer: Jan Egedal og Niels Rasmussen

Faaborg Marineforening
ønsker hjertelig tillykke.



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.



Sommerudflugt
 
 

 

         Faaborg Marineforenings 
             sommerudflugt  

                                    
 

                           i Horsens lørdag den 15. juni 2019. 

Europas største fængselsmuseum - Mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Du 
møder fanger og vogtere, når de som skygger går forbi på gangen, og du kan se og høre dem på 
skærme, hvor de fortæller om alt fra familieforhold til problemer med narko. Den spektakulære 
afslutning på besøget kommer, når du går gennem Lorentzens tunnel. En rekonstruktion af den  
18 m lange flugttunnel Carl August Lorentzen gravede under fængselsgården i 1949. Det tidligere 
Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift. 

Turen er for medlemmer med ledsager. Prisen for bustransport, morgenmad, entre og
skafning i Horsens Marineforening er kr. 225,- pr. person. 

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. 10.00 Fængslet i Horsens 

Når du besøger Fængselsmuseet, kan du få følgeskab af en tidligere fange eller ansat. Du vælger 
mellem 10 personer og tager et ID-kort der hænger i ”Slusen”, når du begynder din rundtur. Kortet 
kan du scanne flere steder i museet og frem toner film, billeder eller tekster, hvor personen 
fortæller dig sin historie.  

Kl. 12.00      Løsladt med afgang fra Horsens Fængsel 

Kl. ca. 12.30 Skafning i Horsens Marineforening 

  Kl. ca. 16.30 Ankomst Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg 

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

Tilmelding senest lørdag den 1. juni 2019 til:
Næstformand Claus V. Pedersen på tlf. nr. 53 74 74 24 - mail claus.v.pedersen@gmail.com eller 
på opslagstavlen i Flotillehuset. 

Med maritim hilsen 

Faaborg Marineforening        

Martin og Claus                                                                                                            

 



v / B j a r n e  T h o m s e n
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Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk
Tlf. 6262 5048

OLE s OLIE



På en weekendtur til det nordjyske besluttede vi os for at aflægge et besøg i 
Hirtshals Marineforening. Det er altid interessant at se hvordan andre mari-
neforeninger har indrettet deres stuer. 
I Hirtshals har de deres eget hus som ligger helt nede i havnen, med udsigt 
til de store færger som sejler til Norge og Færøerne. Foreningen har godt 
200 medlemmer og der er åbent daglig fra kl. 07:00 til kl. 10:30 og her kom-
mer de lokale fiskere når de har landet deres fangst og får en hyggesnak om 
vejr og vind. Foreningens formand bød os velkommen og bød på kaffe, øl 
og bjesk, han berettede om foreningens arrangementer og dem er der man-
ge af året rundt, der sker noget næsten hver uge. 
Efter et par hyggelige timer var det tid til afgang.
Med Maritim hilsen
Lejla & Hans

Besøg i Hirtshals Marineforening



Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44

. 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 Marineforenings skyttelav.
Ordinære Generalforsamling.
Lørdag d. 9. februar 2019 kl. 11:00
1. Valg af dirigent: Hans Johansen
2. Valg af stemmetællere: Arne Rasmussen & Thomas Plum
3. Bestyrelsens beretning: 
     Formanden aflagde beretnin for 2018 som blev godkendt.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
    Martin Prætorius aflagde regnskabet for 2018 som blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Fastsættelse af kontingent : Uforandret Kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:  -  Valg af Kasser på valg er Martin Prætorius og 
 bestyrelsesmedlem Sven - Anker Plum, modtager genvalg, begge blev
 genvalgt.
 Valg af suppleant(er) (1 år) - På valg er Thomas Plum og han blev genvalgt.
8. Valg af revisorer:
 På valg er Ralf Jørgensen & Steffen Nielsen.  
 Begge modtog genvalg.
 Valg af revisorsuppleant: Morten Holgersen
9. Eventuelt: 
 Under eventuelt blev der som sædvanlig 
 uddelt pokaler og rombægre til de bedste skytter.
 Årets bedste fremgang: Martin Prætorius
 Årets højeste gennemsnit: Erik Hansen
 Årets bedste taber til ølkassen:
 Rasmus Birkholm

Skyttelavet

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
LI

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 Martin Prætorius
Bestyrelsesmedlem Sven Anker Plum
Kasserer Lennart Nielsen
Næstformand Claus Pedersen
Bestyrelses suppleant Trygved Guttesen
Formand Torben Ralph Nielsen

Bestyrelses suppleant Arnvid Petersen
Revisor suppleant Henning Jørgensen
Sekretær & redaktør Lejla W Sørensen
Bestyrelsesmedlem John Rasmussen
Revisor Erik Jørgensen
Revisor Niels Rasmussen

Formand Rasmus Birkholm
Revisor Steffen Nielsen
Bestyrelsesmedlem Sv-Anker Plum

Kasserer Martin Prætorius
Suppleant Thomas Plum
Revisor Ralf Jørgensen




