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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
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen Banjemester

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

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:

15. august 2021
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Formanden har ordet
Det er svært at spå, især om fremtiden.
I de sidste par numre af Minebladet har jeg udtrykt håbet om 
en snarlig genåbning og normalisering. Genåbningen lod vente 
på sig og de planlagte vaccinationer blev også forsinket, men 
endelig ser det nu ud til at lysne i Øst. 

I hvilket tempo og i hvilket omfang samfundet og foreningerne 
skal åbne igen er dog stadig uvist på mange punkter. 

Vi må nu forsamles flere indendørs. Hvorvidt og hvor længe 
de øvrige begrænsninger med hensyn til for eksempel areal og 
afstandskrav fastholdes må tiden vise. 

Jeg er på det seneste blevet spurgt, om man skal kunne fremvise et coronapas ved fremmøde. 
Ingen har på nuværende tidspunkt kunne give mig et fuldstændig klart og utvetydigt svar på dette 
spørgsmål, så derfor vil jeg anbefale at man på forlangende kan fremvise et sådant dokument.

Derudover skal man selvfølgelig stadig ikke møde hvis man er utryg ved det, har feber eller andre 
sygdomstegn, ligesom tidligere angivne hygiejneregler fortsat skal overholdes.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Marineforeningen skal og vil bestræbe os på at overholde de 
til enhver tid gældende myndighedskrav, selvom de i øjeblikket giver anledning til forvirring og 
forskellige fortolkninger. 

Vi  forventer at Pinsefrokosten i juni kan afholdes  som planlagt, måske med begrænsninger i 
deltagerantallet, afhængig af regeringens udmeldinger efter den 21. maj.

Den planlagte sommerudflugt i juni måned må desværre 
aflyses i denne omgang.

Bestyrelsen har valgt at afholde årets generalforsamling, 
lørdag den 4. september (se andet sted i bladet), da alle 
danskere på dette tidspunkt forventes at være vaccineret 
eller have haft muligheden.

Dog må vi tage forbehold for, at generalforsamlingen 
måske må flyttes til andre og større  lokaler, hvis der 
fortsat er begrænsninger grundet afstandskrav på dette 
tidspunkt.

Efter september forventer vi, at normaliseringen er nået 
så langt, at vores aktiviteter kan afvikles i henhold til de 
oprindelige planer. 

Som jeg skrev i sidste nummer angående informationer 
om aflysninger eller genåbning, vil vi sende besked per 
e-mail til alle som vi har en e-mailadresse på, og ellers 
forsøger vi at holde hjemmesiden opdateret med de nye-

Fortsættes side 4
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Lørdag, den 5. juni. Pinsefrokost 125,00 kr.
Sommertur - AFLYST.
Lørdag, den 3. juli. Lukket for frokost.
Lørdag, den 7. august. Lukket for frokost.
Lørdag, den 4. september. Generalforsamling med efterfølgende gule ærter.
Lørdag, den 2. oktober. Ålespisning (hvis ål kan skaffes 175,00 kr.)
Lørdag, den 6. november.  
Efterårsfrokost og evt. foredrag kommer i bladet senere 80,00 kr.
Lørdag, den 4. december. Julefrokost 150,00 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  
Lejla Sørensen på tlf. 40 13 03 68, eller på listen i huset.

Husk bindende tilmeldinger til alle arrangementerne.
Bespisningen serveres imellem 12.15-12.30.

Aktiviteter 2021

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

Fortsat fra side 3
ste meddelelser. For medlemmer som ikke har mail eller mulighed for at tjekke hjemmesiden vil vi 
forsøge at informere på anden vis.

Adskillige klubber og idrætsforeninger rundt om i landet har mistet mange medlemmer som følge 
af coronakrisen.

Som afslutning på dette indlæg vil jeg på bestyrelsens og egne vegne gerne takke jer allesammen 
for jeres trofaste loyalitet og fortsatte medlemsskab af Faaborg Marineforening trods de manglende 
aktiviteter det sidste års tid.

Nu kan det kun gå fremad, og jeg glæder mig til at hilse på jer alle sammen igen.

På snarligt gensyn og med maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen 
formand 
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Fødselsdage 2021

23. maj Thomas Plum    40 år
29. maj Lejla W. Sørensen   70 år
22. juni Børge Clausen    75 år
16. juli  Palle Robert Petersen   80 år
20. juli  Lasse Hans Henrik Jacobsen  75 år
26. juli  Morten Holgersen   60 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Marinejubilarer i 2021
50 år    Palle Jørgensen

6

Medlemsændringer siden sidst
Lars Chr. Hostrup-Schultz Udmeldt maj 2021

Kolofon
Minebladet udgives af Faaborg Marineforening - CVR.: 4033 3541 
Kanalvej 22, 5600 Faaborg.
Ansvarshavende redaktør: Lejla W. Sørensen. 
Bladet distribueres i 100 trykte eksemplarer og elektronisk via hjemmesiden.

Grafisk tilrettelæggelse: www.foreningseksperten.dk  
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Generalforsamling 2021
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021

Lørdag d. 4. september 202l kl. 1100  
Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg 

Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,   

kasserer Lennart Nielsen.
5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
6. Indkommende forslag.  

Skal være formanden, Torben Ralph Nielsen skriftligt i hænde senest den 15. 
august 2021. (Mail: trni@trni.dk).  
Alternativt pr. brev, Færgevej 26, 5600 Faaaborg.

7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: 

a: Formand Torben Ralph Nielsen. (Modtager genvalg). 
b: Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius. (Modtager genvalg). 
c: Bestyrelsesmedlem John Rasmussen. (Modtager genvalg).  
d: Bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum. (Modtager genvalg).

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
a: Arnvid Petersen. (Modtager genvalg). 
b: Trygve Guttesen. (Modtager genvalg).

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
a: Revisor Erling Vie: (Modtager genvalg) 
b: Revisor Henning Jørgensen. (Ønsker ikke genvalg). 
c: Revisorsuppleant Steffen Nielsen. (Modtager genvalg).

11. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
12. Valg af flagbærer & flaggast.
13. Aktivitetsudvalg.
14. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at man kun har stemmeret,  
såfremt man har været medlem i 3 måneder og der er betalt kontingent.
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HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i 
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten 
er Torben Larsen mobil 22 73 74 98

Pullover str. 48-56 550 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.
Polosweater str. 48-56 580 kr.
Polosweater str. 58-66 640 kr.
Messeforklæde blå med logo 130 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Begyndersæt blazer 385 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.
Lærredsbælte sort 250 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.

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).

Må vi bede om 
din opmærksomhed?
Vi vil gerne have styr på medlem-
mernes mailadresse, mobilnum-
mer og i hvilken periode de har 
været tjenstgørende i søværnet 
eller hjemmeværnet.

Skriv det i en mail til  
sekretær Lejla Sørensen  
lejlawedel@stofanet.dk
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Faaborg Værft A/S har travlt
Faaborg Værft A/S, som blev grundlagt i 1970, startede produktionen af mindre glasfiber 
fiskerjoller og lystbåde – de velkendte Faaborg 17 og Faaborg 20 – som er solgt i et stort 
antal både til professionelle- og private kunder.

Op igennem 70’erne og 80’erne blev programmet af udvidet med større fiskefartøjer, som 
er leveret til danske, tyske, svenske og andre internationale professionelle kunder.

Siden da har Faaborg Værft A/S gennemgået en rivende udvikling fra at være rent nybyg-
ningsværft til at udvide porteføljen med en reparationsafdeling.

Dette har betydet, at værftet har udvidet faciliteterne med egen værftshavn, flydedok, 
overdækket beddingsanlæg samt øvrige værkstedsfaciliteter, hvilket har muliggjort, at 
værftet har kunnet agere på et langt større og bredere marked.

Faaborg Værft A/S har 
siden 1991 været certificeret 
i henhold til international 
kvalitetssikring ISO 9001-
2015 med efterfølgende mil-
jøcertificering ISO 14001 
og arbejdsmiljøcertificering 
ISO 45001.

Faaborg Værft A/S igennem årene, udover et stort antal fiskefartøjer, leveret 6 stk. patrul-
jefartøjer DIANA-Klasse til Søværnet, specialfartøjer til de tyske myndigheder, passager-
fartøjer til Grønland, passagerfærger til Sverige med ren el-drift og andre fartøjer med 
hybrid fremdrivning.
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Senest har Faaborg Værft A/S ombygget og totalrenoveret Miljøstyrelsen to miljøskibe Sif 
og Frigg, som har været genstand for en stor presse- og politisk bevågenhed gennem de  
seneste 5-6 år. Faaborg Værft A/S vandt ordren ved et offentligt udbud hvor flere danske 
værfter deltog.

Fartøjerne, som er 
bygget i England for 
en del år siden og til et 
helt andet formål, har 
gennemgået en komplet 
stripping samt en for-
længelse på ca. 3,00 m, 
hvorefter en total gen-
opbygning inklusiv nye 
fremdrivningssystemer 
er gennemført.

Det er første gang, at værftet har lavet to ”nybygninger” på eksisterende skrog.

Det færdige resultat er meget vellykket, og Miljøstyrelsen udtrykker stor tilfredshed med 
skibene – deres finish, funktionalitet og ikke mindst fart- og manøvreevne.

Faaborg Værft A/S har for kort tid siden indgået en kontrakt med Rigspolitiet om bygning 
af 4 nye politifartøjer til Grønlandspoliti.

Fartøjerne, som har en længde på 15,50 m bygges i ren komposit og er specialindrettet til 
den specifikke politimæssige indsats på Vest Grønland.

Det er et meget spændende projekt, hvor Faaborg Værft A/S kan udnytte alle de nødven-
dige kompetencer, som værftet råder over.

Faaborg Værft A/S har travlt

Fortsættes side 12
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Faaborg Værft A/S beskæftiger ca. 50 faste 
medarbejdere samt et større antal underleve-
randører fra såvel lokalområdet som fra andre 
danske maritime knudepunkter.

Med mange spændende og interessante pro-
jekter i pipe linen er Faaborg Værft A/S glad 
for at kunne opretholde kontinuitet i produk-
tionen til glæde for værftet og værftets dygtige 
og dedikerede medarbejdere.

Fortsat fra side 11
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Indkaldelse til skyttelavets generalforsamling 2021
Lørdag d. 11. september 202l. kl. 1100  

Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

v./ kasserer Martin Prætorius
5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
6. Indkommende forslag. Skal være formanden Rasmus Birkholm skriftligt i 

hænde senest den 21. august 2021.  Mail: r.birkholm@outlook.dk
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelse.  

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer. 
Sven Plum (Modtager genvalg) 
Martin Prætorius. (Modtager genvalg)

9. Valg af 2 revisorer. 
Steffen Nielsen. (modtager genvalg) 
Revisor Ralf Jørgensen. (modtager genvalg)

10. Eventuelt.

Bespisning:  
Tilmelding til Martin Prætorius senest den 8. september på  
tlf. 40285538. pris 50 kr.

Der gøres opmærksom på, at man kun har stemmeret,  
såfremt man har været medlem i 3 mdr.  
og der er indbetalt kontingent.            
                                
                               Med maritim hilsen
                               Rasmus Birkholm
                               Formand

Skyttelavet
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Dragør - fra skipperby til eksklusiv forstad
Der er masser af gode grunde til at besøge Dragør. 

En spadseretur i de smalle gader mellem de hyggelige gule huse er i sig selv en oplevelse, 
men kradser man blot en smule i historiens overflade, er Dragør ikke blot en gammel 
skipperby, som har udviklet sig til en eksklusiv forstad til København. Der er faktisk tale 
om en by, som har en ret væsentlig plads i Danmarks maritime historie.

Dragør har haft en havn siden ca. 1600, hvor man kunne begynde at tale om, at det var en 
egentlig by. I 1676 ved man, at der var 2 jagter, 82 små og store både og 27 åleskøjter.

Gennem 1700 tallet var der højkonjunktur for handel og søfart, hvilket også bragte vel-
stand til Dragør, som udviklede sig fra fiskerleje til skipperby. Antallet af hjemmehørende 
skibe voksede, og det samme gjorde skibenes størrelse. I sidste halvdel af århundredet var 
Dragør landets største søfartsby udenfor København målt i tonnage.

I perioden 1807 – 1814, under søkrigen mod England sluttede de gyldne tider for både 
søfart og by.

I sidste halvdel af 1800 årene skete der en opblomstring af Dragørs 3 hovederhverv – sø-
fart, lodseri og bjergning. Efterhånden som dampskibsfarten tog over, kunne Dragør ikke 
være med, og de maritime erhverv sygnede hen.

Ved Dragør havn er der mange referencer til den maritime fortid. 

En lille bygning er opført som køkken for skibene. Det skyldtes at man i træskibenes tid 
ikke måtte bruge åben ild ombord, når man lå i havn. Det var naturligvis på grund af 
brandfaren. Gik der ild i et skib, ville ilden brede sig til mange.

Vi finder også en mindesten for de jøder, der 
i oktober 1943 blev bragt i sikkerhed i Sverige 
via Dragør havn.
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Dragør - fra skipperby til eksklusiv forstad
På pladsen foran Dragør Sejlklub står der en lille sten med indskriften ”Minde om rof-
lotillens kamp 20. oktober 1808”, og umiddelbart bag stenen er et anker og et sprængt 
kanonløb.

Baggrunden er, at Danmark efter Københavns Bombardement i 1807 måtte udlevere sine 
linieskibe og fregatter til englænderne – den begivenhed, der kaldes Flådens Ran. Herefter 
rådede det danske søforsvar kun over mindre fartøjer, bl.a. kanonbåde. Bådene var udsty-
ret med sejl, men kunne også drives frem med årer.

Det danske 
kystforsvar var 
– trods fraværet 
af større skibe – 
til stor gene for 
englændernes 
skibstrafik gen-
nem Øresund. 
Flere beretninger 
fortæller om 
flotillens succes 

med at afvise konvojers passage gennem sundet.

Den 15. oktober 1808 skulle det engelske linieskib AFRICA eskortere en stor konvoj 
fra Karlskrona og ud gennem Øresund. Den 19. oktober 1808 lå konvojen for anker ud 
for Stevns for at vente på de sidste skibe. Næste eftermiddag fik man Dragør i sigte, og 
AFRICA ankrede op for at sikre, at konvojens sidste skibe kom sikkert forbi. Man havde 
allerede ret stor respekt for de danske kanonbåde.

Midt på dagen den 20. oktober 1808 lettede AFRICA anker og satte kursen mod Dragør, 
da man havde set nogle kanonbåde og ønskede at komme mellem disse og konvojens bag-
trop. Imidlertid drillede vindforholdene det engelske skib, som måtte sætte kursen mod 
syd. Roflotillen, under kommando af kommandør J. C. Krieger (1756 – 1824) og beståen-
de af 25 kanon- og morterbåde forfulgte linieskibet helt til Falsterbo, hvor de gennemførte 
et angreb, som medførte store ødelæggelser på AFRICA. Kampen var dog heller ikke uden 
omkostninger for danskerne, idet man måtte notere 25 faldne og 34 sårede.

Kanonen foran sejlklubben eksploderede under denne kamp og var skyld i 5 af de danske 
faldne. Der ligger således en dramatisk historie bag den beskedne mindesten og den pom-
pøse udsmykning foran sejlklubbens hus.

Af Ole Refstrup

Kilder: www.dragoerhistorie.dk og www.navalhistory.dk 
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Skyttelavet

Vores skydning kan heldigvis optages igen,efter nye Corona regler.

Jeg glæder mig til vi mødes onsdag den 6 oktober kl 19.30

Skydningen stoppede sidst i september 2020,så det er dejligt  
at komme i gang igen

Jeg takker alle for denne forståelse af den situation  
vi har været i

Med maritim hilsen.

Rasmus Birkholm
Formand - Skyttelavet.

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 
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Bestyrelserne 2020

Formand
Torben Ralph  

Nielsen

Sekretær  
og redaktør

Lejla W. Sørensen

Kasserer
Lennart Nielsen

Næstformand
Claus Pedersen

Best.medlem
Martin Prætorius

Best.suppleant
Trygve Guttesen

Best.medlem
John Rasmussen

Best.medlem
Sven Anker Plum

Best.suppleant
Arnvid Petersen

Kasserer
Martin Prætorius

Formand
Rasmus Birkholm

Revisor
Ralf Jørgensen

Best.suppleant
Thomas Plum

Best.medlem
Sven Anker Plum

Revisor
Steffen Nielsen

Revisor
Henning  

Jørgensen

Revisor
Erling Vie

Revisorsuppleant
Steffen Nielsen
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