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REFERAT 
 

af 
 

 

SENDEMANDSMØDE  2018 
 

 

afholdt 
 

lørdag den 28. april 2018 
 
 

på Hotel Comwell Køge strand, Strandvejen 111, 4600 Køge 

 
 
 Tilmeldte sendemandsstemmer 363 
 Fremmødte sendemandsstemmer: 363 
 % af totalt 464 stemmer: 78,2 %   
 Antal sendemænd til stede: 158 
 Afdelinger repræsenteret: 54   
 Afdelinger ikke repræsenteret: 21  
   - heraf ikke rettidigt reageret: 9 
 

 Afdelingsflag i marchen: 10 
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Dagsorden 

 

Ifølge vedtægternes § 18. 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Godkendelse af forretningsorden (bilag A) 
 

3. Landsbestyrelsens årsberetning (bilag B) 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge (bilag C) 
 

5. Landsbestyrelsens forslag:  
 Ingen forslag  
  

6. Indkomne forslag: 
 a. Bekræftelse af mødested for 2019 Randers MF – 2020 Svendborg MF 
 b. Mødested for 2021: Invitation fra Skagen MF / Ærøskøbing MF 
 

7. Fremlæggelse af budget (bilag D) samt fastsættelse af kontingent og indskud for det   
      kommende kalenderår: 
a. Kontingent:  Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 150,- 
b. Indskud:  Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,- 

 

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelses- 
  medlemmer: 

a. Valg af landsformand: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Jens Ole Løje Jensen 
Brøndby. 

b. Valg af landssekretær: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Birger Tykskov, 
Frederikssund. 

b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne II, IV og VII  
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
 a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og  
  genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg 

b.   Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense 
 

10. Eventuelt 
   a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne 
   b.  Øvrigt eventuelt 
 

 

Efter flaghejs og afsyngelse af 1. vers af Kongesangen, akkompagneret af Søværnets 
Tamburkorps, indledtes mødet kl. 11.10 med landsformandens (LF) velkomst fra talerstolen: 
 

Herefter fik formanden for Køge afdelingen, John Engskov ordet, John bød os velkommen og 
håbede på at vi fik en god dag og et godt møde. 
 

Landsformanden, indledte på landsbestyrelsens vegne, med at byde alle hjertelig velkommen til 
årets sendemandsmøde. En særlig velkomst til vores fremmødte Æresmedlemmer: tidligere 
landsnæstformand Kurt Flatau, tidligere landskasserer Elo Henriksen, tidligere landssekretær Ib 
Ketler og tidligere landsbestyrelsesmedlem Edward Jelen. 
Samt til vores gæster, nemlig oberst, kammerherre Flemming Rytter, som er præsident for Danske 
Soldaterforeningers Landsråd. Flemming er desuden præsident for De Danske Garderforeninger og 
formand for Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd.  
Og velkommen til Georg Ferdinandsen, vicepræsident Øst for De Danske Forsvarsbrødre. Georg 

er også medlem af Hørsholm-Rungsted Marineforening. 
 

Jeg håber på, at vi kan få et godt og konstruktivt møde med en sober debat, som er et 
sendemandsmøde værdigt. 
I forbindelse med mødet er der afsendt følgende telegrammer. 
 

Til Hendes Majestæt Dronningen med følgende tekst: 
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’Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på Hotel Comwell Køge strand i 
Køge lørdag de 28. april 2018, sender Deres Majestæt vore hjerteligste hilsner og hyldest. 
I ærbødighed, landsformanden’. 
 

Der er modtaget svar fra Majestæten: 
Hendes Majestæt Dronningen har modtaget Danmarks Marineforenings sendemænds hilsen i 
anledning af Sendemandsmødet på Hotel Comwell i Køge Strand lørdag den 28. april. 2018. 
Dronningen har bedt mig bringe en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet 
Dronningen at modtage. 
 

Med venlig hilsen 
Lasse Harkjær 
CH for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantskab 
 

LF motiverede et ni-foldigt hurra for Majestæten, der udråbtes af den stående forsamling.  
 

LF forsatte: 
”Til foreningens Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er der ligeledes sendt 
et telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på 
Hotel Comwell Køge strand i Køge lørdag den 28. april 2018, sender vor Høje Æresformand vor 
hjerteligste hilsner. 
I ærbødighed, landsformanden. 
 

Der er modtaget svar fra Kronprinsen: 
 

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har modtaget Danmarks Marineforenings sendemænds 
hilsen i anledning af Sendemandsmødet på Hotel Comwell Køge strand lørdag den 28. april. 2018. 
Kronprinsen har bedt mig bringe en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet 
Kronprinsen at modtage. 
 

Med venlig hilsen 
Lasse Harkjær 
CH for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantskab 
 

Desuden er der sendt telegram Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen, med 
teksten: Marineforeningens sendemænd, der samledes til Sendemandsmøde på Hotel Comwell 
Køge strand i Køge lørdag den 28. april 2018, sender admiralen vore hjerteligste hilsner med de 
bedste ønsker for Søværnets personel herhjemme og i udlandet. 
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Søværnet og vor forening 
imellem. 
Med venlig hilsen, landsformanden 
 

Der modtaget følgende svar fra kontreadmiral Torben Mikkelsen: -Mange tak skal du have og 
venligst viderebring min returhilsen med ønske om et godt møde og med tak for samarbejdet  
 

Til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, er der også sendt et 
telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde på Hotel 
Comwell Køge Strand i Køge lørdag den 28. april 2018, sender kommandøren vore hjerteligste 
hilsner med foreningens bedste ønsker for Marinehjemmeværnets personel. 
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Marinehjemmeværnet og 
vore forening imellem. 
Med venlig hilsen, landsformanden 
 

Der er modtaget følgende saver fra CHM, kommandør Henrik Holck Rasmussen: 
Tak for Marineforeningens gode hilsner, som naturligvis gengældes i samme positive toner. Det 
har været en fornøjelse at se Danmarks Marineforenings substantielle deltagelse i den traditionelle 
Nytårsgudstjeneste i Holmens kirke, ligesom jeg gerne igen takker dig for din flotte tale ved samme 
lejlighed. I årets løb har jeg afholdt enkelte indlæg blandt flere af dine gode lokalforeninger. Det har 
jeg haft stor fornøjelse af, og der var vist ingen, der gik før tid. 
Jeg kan fra min nye lejlighed på Køge Søndre havn se ned på Hotel Comwell i Køge og vil sende 
jer en tanke den aften under jeres Sendemandsmøde. 
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Inden jeg forsatte, skulle vi først have overrakt ”Sendemandspokalen”. 
Formanden for Aalborg afdeling, Charley Pedersen overdrog den indgraverede vandrepokalen til 
formanden for Køge afdelingen John Engskov. 
Herefter overrakte landsnæstformanden (LNF) et erstatningsbæger til formanden for Aalborg 
afdeling, Charley Pedersen. 
 

Herefter overgik LF til mødets dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent       
 

LF foreslog Æresmedlem Kurt Flatau, Hørsholm/Rungsted, som dirigent. Der var ikke andre 
forslag, og Kurt Flatau blev valgt med akklamation.   
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at sendemandsmødet var lovligt indvarslet i.h.t. 
vedtægternes § 16 stk. 1 med 14 dages varsel og senest d. 15. marts. 
Ligeledes var mødet beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne, idet der var fremmødt 
sendemænd fra 54 afdelinger, repræsenterende 363 stemmer = 100 % af det samlede antal 
tilmeldte sendemandsstemmer. 
Dette er i henhold til § 18 stk. 2., hvoraf fremgår at sendemandsmødet er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af de tilmeldte antal stemmer er tilstede.  
 

2. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen (udsendt som bilag A) blev vedtaget uden bemærkninger. 
 

Dirigenten overgik derpå til at lade 6 stemmetællere vælge. Disse blev: 
Ib Ketler, Brøndby - Michael Hultén, Hundested - Carsten Kildahl, Glyngøre - Niels Arne 
Hansen, Skagen – Nils Brandt Petersen, Esbjerg, og Claus Vinberg Pedersen, Faaborg, alle 
blev valgt med akklamation. 
 

3. Landsbestyrelsens årsberetning 
LF bad alle rejse sig, og beordrede flaget på halv, hvorpå følgende blev mindet: 
Leif Hollænder, Haslev 
Indmeldt 1970, Kasserer 1983-2017 død 18. maj 2017, 70 år.  

Erik Wadmann, Hanstholm-Thisted  
Indmeldt 1972, Formand for Skytteudvalget 1991-2003, Æresmedlem af afdelingen, død 4. juni 
2017, 78 år. 
 

Peder Møller Hansen, Kgs. Lyngby  
Indmeldt 1987, Formand 1998-2012, død 14. august 2017, 70 år.  

VA og sidste CH for SVN, Jørgen Philip Rasmussen, Svendborg. 
Indkaldt 1943, indmeldt 2003, død 28. august 2017, 92 år. 

Gunnar Strangholt, Randers 
Indmeldt 1943. Formand fra 1983- 2003, Æresmedlem af afdelingen 
Død 31. august 2017, 95 år. 
  
Bertel Orland Pedersen, Helsingør & Møen 
Indmeldt i Helsingør 1987, overført til Møen 2005, Kasserer 2006-12, død 3. september 2017, 73 
år. 

Bent Schallofsky, Samsø 
Indmeldt 1981, Formand fra 1997-2000 og igen fra 2002 til 2011. Død i september 2017, 82 år. 

Eivind Lorenzen, Hørsholm-Rungsted  
Indmeldt 1994, Formand 2003-2010.  Død 29. oktober 2017, 66 år. 

KL Ole Aunfelt, Hundested 
Indmeldt 1974, Formand fra 1981-2006, Æresmedlem af Afdelingen. Død 3. november 2017, 86 
år. 
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Allan Damsgaard, Godthåb  
Indmeldt 1997, Formand 1999-2017, Æresmedlem af afdelingen. 
Død 5. december 2017, 66 år. 

OK Jørgen Strange Lorentzen, Brøndby 
Indkaldt 1943, var modstandsmand under krigen.  
Indmeldt 1979. Død 26. januar 2018, 92 år. 

HKH Prins Henrik  
Marineforeningens Æresformand 1976-2008, og derpå Æresmedlem af Marineforeningen til sin død 
d. 13. februar 2018, 83 år 
 

LF udtalte: ”lad os mindes disse brave folk med et øjebliks stilhed - Æret være deres minde”. 
 

LF forsatte, ledsaget af relevante billeder, vist på salens 2 storskærme: 
”Den skriftlige årsberetning for 2017 er ganske detaljeret og udsendt til alle afdelinger. Den har 
desuden ligget på Marineforeningens hjemmeside siden 15. marts. I min mundtlige beretning vil jeg 
bringe det væsentlige, og medtage det væsentligste fra årsskiftet og til nu.  
 

FORSVARET 
Lad mig begynde med Forsvaret, herunder Søværnet og Marinehjemmeværnet. Også i 2017 var 
det de internationale operationer, og de store besparelser på forsvarsbudgettet, der trak 
overskrifterne, samt naturligvis de store forhåbninger til et kommende forsvarsforlig, der skulle 
gælde fra 1. januar 2018. Dette vender jeg tilbage til.  
 

Som nævnt i den skriftlige beretning var årets højdepunkt for Søværnet fregatten PETER 
WILLEMOES’ 3 måneders deployering sammen med en amerikansk hangarskibsgruppe i 
Middelhavet og i den Persiske Golf for at bekæmpe ISIL-styrkerne i Irak og Syrien. At blive 
godkendt på lige fod med amerikanske destroyere til at indgå i en amerikansk hangarskibsgruppe i 
en skarp operation, er et bevis på den allerhøjeste professionalisme og faglig kompetence. Noget 
ikke alene Danmarks Marineforening, men alle danskere må have den allerdybeste respekt for.  
 

Søværnets nationale opgaver har generelt været på niveau med tidligere år, med 
suverænitetshævdelse i danske, færøske og grønlandske farvande, 
havmiljøforureningsbekæmpelse, havovervågning, fiskeriinspektion og søredningsopgaver. 
Opgaverne og udfordringerne er løst såvel rutinemæssigt som professionelt. Her skal dog især 
fremhæves den store og lange indsats som Søværnets enheder i Grønland udførte efter det store 
fjeldskred og efterfølgende Tsunami. Også her er der grund til at udtrykke respekt og 
anerkendelse. 
 

Marinehjemmeværnets opgaver er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder 
Politi & Skat. Samtidig indgår MHV’s enheder på lige fod med Søværnets enheder i 
farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, i et antal uger og weekender om året. Og især på 
søredningsområdet yder de døgnet rundt - året rundt - en hel uvurderlig indsats.  
 

Vores samarbejde med Søværnets ledelse og myndigheder i 2017 har igen været meget 
tilfredsstillende. Ligesom samarbejdet med Marinehjemmeværnets myndigheder og Flotiller er fortsat 
og udbygget gennem 2017.  
Sidste år var CH MST hovedtaler ved Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste, og her roste han MF 
for vores store indsats for at promovere og synliggøre Søværnet. Her i år viste Marinehjemmeværnet 
Danmarks Marineforening den ære, at lade Landsformanden være hovedtaler ved 
Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, hvilket må siges at være en stor cadeau til 
os, og bevis på det gode forhold mellem Marinehjemmeværnet og Marineforeningen. 
 

På vegne af Danmarks Marineforening vil jeg hermed udtrykke vor tak, respekt  
og store anerkendelse af det farefulde arbejde alt Forsvarets personel udfører et arbejde, hvis formål 
entydigt er, at vi herhjemme kan leve i et trygt og stabilt samfund. 
Og Marineforeningen vil fortsat stå vagt om vort maritime forsvar og vort vigtige søfartserhverv, 
hvilket også fortsat er grundlaget for medlemskabet af Marineforeningen. 
 

Nyt Forsvarsforlig 
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Som nævnt, havde vi alle håbet på, at vi inden udgangen af 2017 kunne få et nyt forsvarsforlig, men vi 
skulle et stykke hen i det nye år, før det endelig lykkedes. 
Og hvad blev det så til? Ja, det er der naturligvis delte meninger om, og fik vi så det ”substantielle løft”, 
som der taltes så meget om?  
Ja lad mig begynde med det positive, for det var der heldigvis meget af.  
 

Nemlig, at et meget bredt flertal af Folketingets partier står bag forliget, og at det løber i 6 år. Og ja, 
ved udgangen af 2023 er der så samlet set i forligsperioden sket en stor forøgelse, men vi skal ikke 
glemme, at der siden 2012 er skåret ca. 10 mia. på forsvarsbudgettet. Så der vil fortsat være et godt 
stykke op til de 2% af BNP, som er NATO's målsætning. Men vi står over for store udfordringer.  Som I 
kan se her: øget migration - høj terrortrussel - reel cyber trussel - og et Rusland, hvorfra provokationer 
er blevet dagligdag. Så spændingen, usikkerheden og ikke mindst uforudsigeligheden betyder, at 
denne forøgelse af forsvarsbudgettet er stærkt påkrævet, hvis Forsvaret skal være troværdigt.   
 

Da værnepligten altid har været en mærkesag for Marineforening, er det glædeligt at antallet forøges, 
men desværre kun med 500 m/k. Vi havde gerne set en noget større forøgelse, og især i de to små 
værn Søværnet og Flyvevåbnet, for det er der brug for – især i rekrutteringsøjemed. 
Og hvad betyder det så for Søværnet, og hvordan kommer det nye Søværn så til at se ud? 
Ny organisation, 3. eskadrer, ny skolestruktur. 
Desuden nyt tiltrængt materiel, flytning af myndigheder og nedlukning af myndigheder på Nyholm. 
Stor usikkerhed om Københavns Marineforenings marinestues fremtid, og om jubilarstævnes ditto? 
SOS flyttede til Svanemøllens kaserne d.13. april. 
Til belysning af overstående viste LF nogle power points illustrationer med den nye organisation samt 
det materiale der i forligsperioden vil tilgå Søværnet, samt de myndigheder der flyttes eller lukkes. 
Chefen for Marinestaben og andre ledende officerer udtrykker stor tilfredshed med forliget. CH MST 
udtaler, at med udsigten til en tredje Eskadre, meget nyt materiel og bevarelsen af de to 
Flådestationer, er han en glad mand. Og så må vi andre vel også være det, på trods af nogle markante 
historiske nedlukninger.   
 

Vender os mod foreningen og ser på medlemstallet og medlemssituationen: 
Ved årets udgang havde Marineforeningen 8.912 medlemmer, en tilbagegang på 200 medlemmer. En 
del af denne tilbagegang skyldes uden tvivl de værnepligtige, der i 2014-16 fik et års gratis 
medlemskab, men som ikke har fornyet det i 2017, da der skulle betales. 
Tilgangen blev i 2017 på 584, hvilket igen må siges at være meget positivt, nemlig at vi år efter 
år kan tiltrække mellem 500 og 600 nye medlemmer, som finder det interessant og spændende 
at blive medlem af vores forening. Det skal vi naturligvis være glade for. GRAFERNE med af-og 
tilgang samt de der er gået fra borde, blev vist. 
Den nederste graf kan vi desværre ikke gøre noget ved, men det er de to øverste, at afdelingerne 
skal koncentrere sig om, især de udmeldte. Der må jo være en årsag til, at de melder sig ud, eller 
stopper med at betale kontingent. Men som jeg har sagt før, er det kun ved nogle relevante og 
helst gode maritime aktiviteter ude i lokalafdelingerne, at kan vi få bremset afgangen. 
 

Jeg vender tilbage til spørgsmålet om rekruttering senere i årsrapporten. 
 

Fremdriftsskruen 
Beregningen er baseret på nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenstgørende under 
orlogsflaget. Ja, hvem skal have den for 2017? 
 

På 4.-pladsen har vi 3 afdelinger med en netto tilgang på 3 medlemmer: Kolding, Marstal og Thyborøn. 
På 3.-pladsen Aabenraa med en tilgang på 4 medlemmer. 
På en delt 2.-plads har vi Korsør og Brøndby med hver 9 medlemmer. 
Og på 1.-pladsen med en tilgang på 11 finder vi igen Struer afdeling – Flot!  
Struers afdelingens næstformand modtog, på afdelingens vegne, stolt fremdriftsskruen for 2017, og 
forsamlingen applauderede. 
 

LF, oplyste, at på baggrund af en forespørgsel i afdelingerne, har landsbestyrelsen besluttet, at fra 
næste år er kriterierne for tildeling af fremdriftsskruen ændret, således at den tildeles på baggrund af 
nettotilgang af alle medlemmer, efter samme beregningsmetode, med indmeldte og udmeldte minus 
dem, der er gået fra borde.  
LF forsatte: 
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Sendemandsmødet 2017 
Blev afholdt i Aalborg den 13. maj med repræsentanter fra i alt 51 afdelinger. Svarende til 76,1% af 
foreningens totale antal sendemandsstemmer. Samtidig var vi med til at fejre Aalborg afdelingens 100 
års jubilæum. Tak for et godt Sendemandsmøde.  
 

Kommende Sendemandsmøder 
Vi skal jo under pkt. 6.a bekræfte Randers i 2019 og Svendborg i 2020, og desuden høre hvad der er 
af invitationer til de følgende år. 
 

Jubilarstævnet 2017 
Blev afviklet traditionen tro på Holmen, henholdsvis i Planbygningen og på Søværnets Officersskole, 
søndag den 27. august med 181 deltagere, heraf knap 100 jubilarer, der alle havde en god dag. 
Stævnet indeholdt både det mere højtidelige med andagt og kranselægning, march gennem Nyholm, 
uddeling af Admiral Carstensens mindebæger, og det mere kammeratlige sociale samvær med 
mulighed for at aflægge besøg på museumsfregatten PEDER SKRAM, og for 1. gang var det også 
muligt at komme op i Mastekranen og nyde udsigten over Holmen og København. 
Derefter indtog deltagerne den traditionsrige frokost i Søofficersskolens smukke aula med dejlig musik 
af Kvindelige Marineres Musikkorps. 
På jubilarstævnet fik LNF overrakt HJV Fortjensttegn af CH for MHV Kommandør Henrik Holck 
Rasmussen, for mangeårige tæt samarbejde. 
Jeg vil igen i år gerne takke alle de mange frivillige, der er involveret i dette årlige arrangement, for 
uden deres store hjælp kan stævnet ikke gennemføres på en tilfredsstillende måde.   
Siden 1914 har Marineforeningen, på vegne af Søværnet, afholdt det årlige jubilarstævne på Holmen, 
men det var måske sidste gang i 2017? 
Vi forsøger at gennemføre stævnet på Nyholm også i år, men med de nævnte kommende ændringer 
for Søværnet derude, er planlægningen udfordret.  
Flådestation Korsør er derfor i spil fra 2019 - det vil vi informere nærmere om på et senere tidspunkt.  
 

SORTLADNE HAV 
2017 bød på en meget stor og højtidelig begivenhed, idet Krigssejlerne endelig fik deres velfortjente 
mindesmærke ’Sortladne Hav’ i mindelunden. Der blev afsløret af HM Dronningen d. 29. august, og 
igen med soldaterforeningernes flotte flag – og faneborg, godt og professionelt styret af LNF. Stor tak 
til de mange afdelinger fra nær og fjern for deres deltagelse.   
 

Foreningen (detaljer se den skriftlige årsberetning) 
Landsbestyrelsen. I årets løb holdt sine to ordinære møder - i Nyborg og i København. Derudover har 
der via e-mail og tlf. været holdt løbende kontakt mellem forretningsudvalget og LB-medlemmerne. 
Jeg vil gerne sige tak til landsbestyrelsens medlemmer for nogle gode indlæg og relevante debatter på 
vores møder, og for godt samarbejde i årets løb. 
 

Forretningsudvalget  
Også i år vil jeg gerne takke FU-medlemmerne for de mange timer de lægger i arbejdet året rundt. I FU 
er der her i februar sket en udskiftning, idet Erik Bodal fra Svendborg har afløst Ole Julsrud fra Assens 
som distriktsformand og FU-medlem.  
I den anledning vil jeg og Landsbestyrelsen gerne sige mange tak for det store arbejde, som Ole 
Julsrud har udført gennem årene - ikke alene for distriktet, men også i FU. 
Ole blev indkaldt til Søværnet i 1959, indmeldt i Assens MF i 1984, afdelingsformand fra 1988 til 
2014 i alt 26 år, flot. Du var distriktssuppleant fra 1991 til 2009, distriktsformand og 
landsbestyrelsesmedlem fra 2009 til 2018. Medlem af FU fra 2009 til 2018, og Marineforeningens 
repræsentant i Fregatten Jyllands bestyrelse fra 2013 til 2015.  
Man må nok sige, at du har aftjent din værnepligt i Marineforeningen. Så derfor har LB besluttet at 
indstille til sendemændene at udnævne dig til Æresmedlem af Danmarks Marineforening.  
Ole Julsrud udnævntes til æresmedlem af Danmarks Marineforening, og han modtog med stolthed 
æresmedlemsemblemet og det tilhørende diplom, mens forsamlingen højlydt applauderede.  
LF forsatte: 
 

Landskontoret og Slopkisten 
Jeg retter en stor tak for det store arbejde vores forretningsfører på landskontoret John Engskov 
udfører for at tilgodese afdelingernes ønsker og behov.  
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Ligeledes skal der også her lyde en stor tak til de frivillige, som hjælper til på landskontoret, nemlig 
Niels Arne Hansen samt Ib og Kasper Ketler. De hjælper med de løbende opgaver i forbindelse med 
Slopkisten, modtager varer og udfører modtagekontrol, pakker forsendelser. Og så gør de rent, rydder 
op og vedligeholder når det er nødvendigt. Og ikke mindst en tak til Kurt Flatau, for Kurt kommer 
stadig regelmæssigt på landskontoret for at vedligeholde vores arkivalier, både de gamle gulnede 
papirer og de elektroniske. 
Ja, det var det positive, men vi har også haft vores store udfordringer på landskontoret, som nogle af 
jer nok er bekendt med, nemlig den nye elektroniske medlemsdatabase og det nye regnskabssystem. 
Begge systemer skulle have været driftsklare pr. 1.januar, men det lod desværre sig ikke gøre. 
SKYPE-læringsseancen d. 17. januar afdækkede en række områder, hvor IT-firmaet, efter 
landsledelsens opfattelse, ikke havde opfyldt de kravspecifikationer, som vi havde leveret til dem. Efter 
mange møder og stor frustration, især for vores forretningsfører, er systemet endnu ikke 100 % 
driftsklar. Det har imidlertid betydet, at John har oparbejdet en meget stor pukkel af merarbejdstimer, 
og formålet med de nye systemer var jo netop det modsatte, nemlig at de skulle give en mindre 
belastning på forretningsføreren og på landskontoret. 
Jeg vil her, på landsbestyrelsens vegne, rette en meget stor tak til dig, John for din indsats og for din 
tålmodighed med de nye Edb-systemer - det er prisværdigt. Forsamlingen applauderede, og LF 
forsatte: 
 

Afdelingerne 
Vores 75 afdelinger er og bliver fortsat den bærende kraft i vores forening, for det er jo her 
medlemmerne er, og det er her aktiviteterne foregår, hvor I mødes og kammeratskabet trives og 
udvikles, og ikke mindst hvor de gode gamle maritime traditioner lever og vedligeholdes.  
 

Marinestuerne 
Ja, Jeres flotte, unikke marinestuer, udgør jo rammerne for det lokale foreningsliv. De er af afgørende 
betydning for sammenholdet og kammeratskabet i afdelingerne, og de er helt enestående inden for 
soldaterforeningsbevægelsen. 
Men i 2017 måtte Ribe og Kerteminde desværre opgive deres marinestuer - til gengæld fik Struer, 
Thyborøn og Vejle nye marinestuer - tillykke med dem. 
 

Skyttelavene 
Skyttelavene bestod ved årets udgang af 22 skyttelav, med knap 1.500 medlemmer, hvoraf ca. 
400 er aktive skytter. 
Landsskyttestævnet i 2018 blev afholdt i dagene 17.-18. marts i Nyborg med deltagelse af godt 
150 skytter fra 19 lav. 
Landsskytte for de fritstående blev Christian Nielsen fra Hanstholm, og bedste veteranskytte blev 
for 5. gang Jørn Mortensen fra Ebeltoft. 
Bedste hold og vinder af holdpokalen blev Nyborg Skyttelav med Esbjerg lige i hælene - også her 
ligesom i 2017. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til Nyborg, som for 1. gang stod som arrangør af landsskyttestævnet, 
for et godt og veltilrettelagt stævne med god forplejning. 
Her har vi de to landsskytter - den unge fritstående og veteranen. 
For yderligere detaljer og resultater skal jeg henvise til skyttelavenes egen hjemmeside, hvor I 
også kan læse om den nye ”Våbenbekendtgørelse”, der træder i kraft d. 1. juli 2018. 
  
Marineforeningen Tidsskriftet UNDER DANNEBROG 
Her plejer jeg at rette en stor tak til redaktøren Leif Mortensen, for hans store energiske arbejde med 
bladet, og det vil også sige i år.  
Men der er også et andet område, hvor Leif er meget aktiv, til stor gavn for os alle. Og det er i 
Kommunikationsudvalget, hvor han sammen med LNF og LS, såvel i 2017 som her i år, har været 
særdeles aktiv. 
Som bekendt er Leif Marineforeningens repræsentant i Den Selvejende Institution Fregatten Jyllands 
bestyrelse, og her fik man en rigtig god idé i efteråret, som vi landsbestyrelsen bakkede op om. Det var 
projektet med at arrangere en udstilling på fregatmuseet af et bredt udsnit af de mange flotte 
skibsmodeller og andre maritime rariteter som pryder jeres flotte marinestuer. Det resulterede i den 
flotte udstilling ”Modeller på podier” der åbnedes af udstillingens protektor, KA Nils Wang d. 10. 
februar her i år. Her fik vi, og har nu en helt enestående mulighed for at skabe synlighed i det ganske 
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land. Udstillingen løber til 2. december og jeg håber, at rigtig mange afdelinger vil bruge udstillingen 
som mål for en sommertur. 
Men jeg vil samtidig også være ærlig og sige, at jeg og den øvrige landsledelse er skuffet over, at så 
mange afdelinger ikke reagerede på opfordringerne til at udlåne skibsmodeller til udstillingen. Vi er 75 
afd., og blot 26 afd. har leveret de i alt 69 modeller og 18 rariteter på udstillingen, det er efter min 
mening ikke godt nok. Én afdeling, nemlig Kolding, står alene for 16 af skibsmodellerne. 
Ikke desto mindre er det en meget flot udstilling, som absolut er værd at besøge.  
 

Marineforeningens, og alle andre soldaterforeningers største udfordring i dag er tilgangen af nye 
medlemmer. Når jeg kommer rundt i afdelingerne, eller hører og ser referater fra distriktsmøder, er det 
gennemgående tema: hvad skal vi gøre for at få nye medlemmer? og ofte hører jeg, at "I" - 
underforstået landledelsen - må gøre noget. Her har kommunikationsudvalget gjort et kæmpe arbejde, 
og så er det, at jeg savner den store opbakning fra jer rundt om i afdelingerne. 
Men jeg vil gerne her gentage: vi kan lave nok så mange organisationsændringer, nedlægge FU og 
gennemføre andre tiltag i foreningens struktur, men det kommer der ikke ÉT ENESTE NYT medlem af 
i afdelingerne. Den rekruttering kan og skal alene ske lokalt. 
 

Sidste år viste jeg denne med matrosen i flasken, som Brøndby, med hjælp fra redaktøren, havde 
søsat i deres lokalområde. Den gav 15 medlemmer, heraf –  som I kunne se under tildelingen af 
fremdriftsskruen – 9 medlemmer, der havde tjent under orlogsflaget. 
Jeg opfordrede til at man kontaktede redaktøren, som gerne vil hjælpe.  
Her i foråret er jeg blevet bekendt med, at Leif nu er i gang sammen med Kgs. Lyngby afdelingen om 
samme tema, og jeg ved, at Leif meget gerne vil hjælpe dem der ønsker det, så I skal bare henvende 
jer! 
Af andre tiltag fra Kommunikationsudvalget er nyt udstillingsmateriel til brug ved Åbent 
husarrangementer, havnefester, afdelingsjubilæer Air shows mv. 
Redaktøren vil under pkt. 'Eventuelt' sige mere om det.  
 

Øvrige Forsvarspositive foreninger som vi samarbejder med. 
 

         DSM - Danske Soldater-og Marineforeningers Fællesråd 
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne fungerer fortsat godt 
gennem ’Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd’, der bl.a. overordnet tager hånd om 
markeringen af Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, i tæt koordination med Folk & 
Sikkerhed. DSM varetager også koordination også omkring repræsentation ved større runde dage i 
Kongehuset, Kongeskibet DANNEBROG’s sommertogter, samt kontakten til forsvarets øverste 
ledelse. 
Vi har i dag et stærkt DSM, som er anerkendt af såvel forsvarets øverste ledelse som af Kongehuset. 
Det gør det meget nemmere for alle: én indgangsvinkel til alle de mange forsvarsrelaterede foreninger.  
I 2017 overtog præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL), oberst Flemming. 
Rytter, formandsposten i DSM efter K. E. Nielsen fra Forsvarsbrøderne, der gennem 9 år har ydet en 
meget stor indsats på denne post. LNF har i år afløst GM Jan Brun Andersen, som DSM repræsentant 
i komitéen vedr. ’Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948’ i Kastellet og det 
tilhørende INFO-center, ligesom Søren også er DSM kontaktperson til Flagdagen. 
 

Fonden Danske Veteranhjem  
Det nye sekretariat i Fredericia er kommet på plads, og en nye bestyrelse på 9, hvoraf de 5 er 
udpeget af Forsvarsministeriet, fungerer også. DSM har to repræsentanter, nemlig OB K. E. 
Nielsen fra Forsvarsbrødrene og OB Susanne Bager fra DSL.  
Udbygningen af såvel Odense som Aarhus forløber planmæssigt, og i København afventer man 
beslutning om at udbygge eller flytte. 
Det daglige arbejde på alle 5 veteranhjem fortsætter, og jeg skal fortsat henstille til de afdelinger, der 
ligger i nærheden af veteranhjemmene om at opfordre jeres medlemmer til at tage en tørn med som 
frivillige værter på hjemmene, dem er der nemlig stadig hårdt brug for. 
 

Soldatens og Orlogsgastens Fond 
Som I formentlig allerede er bekendt med gennem jeres distriktsformænd, er det igen her i 2018 muligt 
at søge om donationer til arrangementer for menigt personel, f.eks. i forbindelse med adoptions besøg, 
og arrangementer med Søværnets Tamburkorps. 
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I 2018 har Fonden 75 års jubilæum, og her vil bestyrelsen, sammen med DSM, evt. anvende et beløb 
til et særligt formål. 
 

         Hvordan ser fremtiden så ud for Danmarks Marineforening? 
Ja - jeg vurderer, at foreningen fortsat står godt rustet til møde de kommende års udfordringer, og det 
gør jeg med baggrund i den forholdsvis store tilgang vi ser år efter år. Udfordringen er som tidligere 
nævnt, at holde på de mange nye medlemmer ved nogle gode og attraktive arrangementer. 
Og så skal alle afdelinger til stadighed have foreningens formål for øje nemlig:  
 

              at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart 
 

Årsberetningen blev derefter taget til efterretning. 
 

4. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge 
Landskassereren (LK) gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på Kr. 118.000,-.  
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

5. Landsbestyrelsens forslag 
 Ingen Indkomne forslag 
 

6. Indkomne forslag 

 

a. Bekræftelse af mødested for 2019 Randers MF – 2020 Svendborg MF 
Afdelingsformand for Randers MF, Lars Gjættermann, fremlagde detaljer for afholdelse af 
Sendemandsmøde i Randers 2019, der vil adskille sig lidt fra normal praksis. 

 

         Med forsamlingens applaus var Randers bekræftes.  
 

 Afdelingsformand for Svendborg MF, Erik Bodal, fremlagde detaljer for afholdelse af    
         Sendemandsmøde i Svendborg 2020 
 

Med forsamlingens applaus var Svendborg bekræftes. 
 

b. Mødested for 2021: invitation fra Skagen MF / Ærøskøbing MF 
Per Sloth, Skagen, motiverede Skagens invitation til Sendemandsmødet i 2021, hvor 
afdelingen 0gså fejrer 100 års jubilæum 
Jan Ruddy Christensen, Ærøskøbing, meddelte, at afdelingen havde tilbudt at afholde 
sendemandsmødet i 2021 før Skagen, men ’var faldet ud på listen og opdagede så at 
Skagen havde budt ind på sendemandsmødet. Ærøskøbing holdt sendemandsmøde i 2012, 
og det kan gøre det for samme pris som dengang. 
Afstemning: Skagen – 291 stemmer, Ærøskøbing – 51 stemmer, 21 stemte hverken for eller 
imod. Sendemændene skal således til næste år bekræfte Skagen som mødested i 2021.  

         For 2022, er der til orientering tilbud fra Esbjerg Mf. der bliver 100 år og fra Horsens Mf., der   
         også bliver 100 år. 
         Dirigenten nævnte, at på SM i Aalborg sidste år blev mødestedet for både 2018 i Køge og  
         for 2019 Randers bekræftet. Dette for at give de arrangerende afdelinger tid og ro til at   
         planlægge. Da man til planlægning og forberedelse af et SM efterhånden skal have en   
         længere tidshorisont end de 2 år, som vedtægterne i dag tilsiger, bør der i forbindelse med   
         kommende vedtægtsændringer foretages ændring af § 15. 
 

7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det 
 kommende kalenderår 
 LK, gennemgik budgettet for 2018 – 2019. Som man kan se er vores største indtægtskilde     
         kontingent, vi planlægger også at bruge Kr. 100.000 i 2018 og kr. 50.000 i 2019, til EDB, så   
         burde vi være dækket godt ind.   
 

 a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 150,- årligt. 
         Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget som enstemmigt   
         vedtaget. 
 

  b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-.  
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         Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget som enstemmigt   
            vedtaget. 
 

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om valg af distriktsformænd. 

 

 a.    Valg af landsformand: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Jens Ole Løje Jensen, 
         Brøndby          
         Forsamlingen applauderede, og dermed var Jens Ole Løje Jensen, genvalgt for 3 år. 
 

 b.  Valg af landssekretær: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Birger Tykskov, 
         Frederikssund.  
         Forsamlingen applauderede, og dermed var Birger Tykskov, genvalgt for 3 år. 
 

Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne II, IV, VII  
Landssekretæren orienterede derpå om de ordinære valg i de nævnte distrikter. 

Distrikt II genvalg af Palle Pedersen, Hørsholm/Rungsted 

 nyvalg af suppleant Michael Hultén, Hundested 
Distrikt IV genvalg af Henrik M. Christiansen, Møen 

 nyvalg af suppleant Niels Chr. Rasmussen, Køge 
Distrikt VII nyvalg af Erik Bodal, Svendborg 
 nyvalg af suppleant Jørgen Klinck, Nyborg 
 

LS ønskede, på vegne af landsbestyrelsen, de nyvalgte og de genvalgte tillykke med valgene. Og 
LS takkede dem der er udtrådt af landsbestyrelsen. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

 a. Valg af revisorer: landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og  
  genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg. 
  Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen blev genvalgt med akklamation, hver for 1 år. 
 

b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense 

Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation for 1 år.  
 

10. Eventuelt. 
  a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne 
Hans Jørgen Westermann, Frederikshavn: Hvorfor er referater fra jeres møder ikke 
tilgængelige for afdelingerne? 
LF, Jeg går ud fra at du mener referaterne fra landsbestyrelsesmøderne, de bliver sendt til 
jeres landsbestyrelsesmedlemmerne og så er det op til dem at uddrage de for dem 
relevante emner til videresendelse til deres afdelinger. 
Hans Jørgen Westermann, Frederikshavn, I disse moderne tider kunne det lade sig gøre 
at sende en mail til alle afdelingsformænd med referaterne. Vi tror ikke det er fordi I vil 
gemme noget, men det kunne være interessant at læse om hvad der sker i andre 
distrikter.    
LF: Emnet har været oppe før, men vi skal passe på at man ikke gør distriktsformændene 
overflødige. Vi vil tage det op på næste landsbestyrelsesmøde. 
Kurt Verner, Nyborg: En bøn til landsbestyrelsen, Jeg savner seminarer om relevante 
emner, så vi kan lære hinanden bedre at kende og udvikle noget værktøj alle kan bruge. 
Kurt henviste til kursus LK har holdt de fynske afdelinger, et virkelig godt kursus med 
brugbare detaljer om det at lave et regnskab rigtigt.  Og Jeg vil gerne bede om et 
kommunikationsseminar, der kunne indeholde alt om medlemsblade, hjemmesider og 
andre måder at kommunikere på, så vi kan få nogle gode værktøjer at arbejde med. 
LF: Ja, vi skal lave nogle relevante seminarer. Kom gerne med forslag og så vil vi tage 
dem op.   
LK: Tak for de smukke ord, jeg kommer gerne rundt og afholde sådanne kurser i hele 
landet, det er kun et spørgsmål at kontakte mig. 
Rasmus Lohse, Godthaab:  I må meget gerne sende medlemsblade og andet info til os, 
for vi er lidt isolerede i forhold til f.eks. naboafdelinger. 
Keld Christensen, Roskilde: Nu har der været forslag om bedre kommunikation. Det 
gælder ikke kun blade og mail. Vi skal fortælle hvem vi er, når vi ikke er i uniformen. 
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Hvordan gør vi så det? Man kunne have disse små flyvers i lommen, og når man så man 
kan komme i kontakt med personer der ikke kende Marineforening og at der findes 
lokalafdelinger, kan man bruge disse flyvers og fortælle om os. Vi skal finde et fælles 
fodslag på hvad gør vi når vi ikke har uniformen på.  
Martin Kienitz, Haslev, I forbindelse med medlemshvervning ude omkring, bør man 
lægge uniform og medaljer derhjemme og bruge almindelig tøj. 
 
 b. Øvrigt eventuelt 
LS, oplyste om de 8 nye afdelingsformænd, valgt på årets generalforsamlinger. 
Assens Søren Hansen Esbjerg John Koudal 
Møen  Peder Nimgaard Næstved Ove Sommerlund Hansen 
Odense Ove Bøwig Ringkøbing/Hvide Sande Leif Sten Andersen 
Samsø Willy Mortensen Vejle Hans Randeris Nielsen 
 

LS takkede de aftrådte afdelingsformænd for deres indsats, og ønskede de nyvalgte formænd 
tillykke med valgene. 
 

LNF orienterede om EU's "Persondataforordning af 2016"  
Forordningen gælder i Danmark fra d. 25. maj 2018. 
Folketinget ventes at vedtage en såkaldt 'Suppleringslov' d. 3. maj 2018. Den lov vil blive betegnet 
'Databeskyttelsesloven', og det vil være den vi i Marineforeningen skal rette os efter. 
I Danmark er det 'Datatilsynet', der forvalter forordningen såvel som loven. 
MF, med vores 75 lokalafdelinger, er IKKE primær målgruppe for loven, da vi IKKE registrerer og 
håndterer såkaldte ’følsomme personoplysninger’ i lovens forstand, men alene såkaldte 
’almindelige personoplysninger’, MEN ALLE, der registrerer, opbevarer og håndterer persondata, 
vil være omfattet. 
Allerede nu kan vi forberede afdelingerne på flg.:  
Afdelingsbestyrelserne skal hver især have udpeget en 'persondataansvarlig', normalt den person, 
der i det daglige håndterer afdelingens medlemsdata. Den 'persondataansvarlige' vil normalt være 
afdelingens 'superbruger'. 
Vi tilråder, at I fører til referat hvem bestyrelsen udpeger som persondataansvarlig, - også hver 
gang I skifter ud på posten. 
Den 'Bestyrelsesoversigt', som bestyrelserne hvert år efter jeres generalforsamlinger, udfylder og 
sender til LKT, vil fra næste år få tilføjet angivelse af jeres superbruger.  
Landsbestyrelsen har, på sit møde her i marts i år, udpeget mig som Marineforeningens 
overordnede persondataansvarlige, men det ansvar dækker alene persondatabehandlingen i den 
centrale hovedmedlemsdatabase på landskontoret. 
Den enkelte afdelingsbestyrelse har altså SELV ansvaret for persondatabehandlingen lokalt, og 
det gælder også i tilfælde af sikkerhedsbrud lokalt. 
Vedr. det enkelte medlems afgivelse af samtykke, som loven også vil omhandle, er det sådan, at 
da medlemmerne jo har indmeldt sig frivilligt i Marineforeningen, betragtes det som ’indforstået 
samtykke’, og hverken medlemmet eller den enkelte bestyrelse skal derfor foretage sig noget 
omkring samtykke. 
Vær opmærksom på IKKE at bringe medlemslister i jeres medlemsblade og/el. på hjemmesider. 
Hvis I viser medlemslister på jeres hjemmeside, skal I FJERNE dem hurtigst muligt. 
Lister, der allerede ER trykt i jeres blade over tid, kan I selvsagt ikke gøre noget ved. 
Når i sender mails til mere end 10 adressater, SKAL I benytte ’Bcc’ adressering siger Datatilsynet 
allerede i dag, men mange har ikke været tilstrækkelig opmærksom på den. 
Den regel har faktisk været gældende også i den eksisterende persondatalov, men mange har ikke 
været tilstrækkelig opmærksom på den. 
Vi udsender en kort vejledning til samtlige afdelinger så snart den danske lov - forventeligt - bliver 
vedtaget af Folketinget d. 3. maj. 
Jeg vil gerne rette en tak til formanden for Vejle Mf, Hans Randeris Nielsen for assistance med 
fortolkningen af forordningens omfattende og ret komplicerede regler. 
Og også en tak til Skytteudvalgsformand Pierre Jensen, der følger udviklingen tæt gennem Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), primært af hensyn til vores aktive skytter: for dem gælder 
der nemlig skærpede regler for persondataregistrering, fordi alle vores aktive skytter registreres 
hos Politiet med fuldt personnummer, og det kræver en særlig håndtering. 
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I har sikkert en masse spørgsmål, men jeg beder om at vi venter med dem til den danske lovtekst 
er vedtaget, og vi dermed ved meget mere om den. 
John Koudal, Esbjerg, Jeg har orienteret vores skyttelav, men kommer der noget mere fra jer? 
Skyttelavsformand, ja der vil komme noget til alle skyttelav. 
 
Red, Som i ved er der nedsat en kommunikationsudvalg og vi lavet en platform til jer, så alle 75 
afdelinger, kan få alt den opbakning I ønsker. Vi har på LB mødet fået bevilliget penge til indkøb af 
2 stk. udstillinger som består af 2 stk. pavilloner samt borde til vores materiale, 2 stk. beach 
banner, samt nye roll ups. Der vil som regel også være en fra kommunikationsudvalget med ud, så 
vi kan hjælpe den lokale afdeling. Vi har lavet en platform til jer, så nu er det jer der skal i gang, I 
kan skrive til landskontoret eller redaktionen og så finder vi ud af det. Hvis der er nogle afdelinger 
som ønsker at deltage med et skib til udstillingen ’Modeller på podier’, kan man nå det endnu. Man 
skal bare kontakte mig eller landskontoret, så finde vi en løsning. 
 
Flemming Rytter, formand for DSM, jeg vil gerne takke på mine og Georg Ferdinandsen fra 
Forsvarsbrøderne, vegne at være inviteret til jeres sendemandsmøde her i Køge. Jeg vil godt på 
vegne af andre soldaterforeninger takke for jeres store gæstfrihed, når i åbner jeres marinestuer 
for andre soldaterforeninger, det er man meget glade for ude i landet. Det er samtidig en glæde at 
se Marineforening i så god gænge og i ønskes alt vel fremover. 
 

Kurt Verner, Nyborg, Den 6. juni vil der være en afsløring i Nyborg af et mindesmærket 
’FORSAVN’ over faldne krigssejler fra årene 1939 – 1945, alle er velkomne til at deltage og jeg 
håber mange afdelinger vil stille med jeres flaget. 
 

LS, I år har vi den glæde at vi skal udlevere 2 æresskjolde til personer der har siddet i25 år i 
bestyrelsen. Den første er: formand Keld Kristensen, Kolding Mf. og den anden er 
Bestyrelsesmedlem Bjarne M. Jensen, Svendborg Mf.  
Forsamlingen applauderede. 
 

Niels Arne Hansen, Skagen: Tak fordi i gav os tilliden til at afholde sendemandsmøde i 2021, vil vi 
lave et godt sendemandsmøde til lave priser 
 

Da der ikke var flere indlæg til ’Eventuelt’, erklærede dirigenten Sendemandsmødet 2018 
afsluttet. 
 

LF afsluttede Sendemandsmødet 2018 med at takke for valget og takke dirigenten for at have 
styret os godt gennem mødet og takkede alle for en god og sober debat.  
 

LF motiverede et 3 – foldigt leve for Marineforeningen. 
 

Flaget nedhaledes, efterfulgt af afsyngelse af sidste vers i Kongesangen. 
 

Mødet afsluttedes kl.14.26  
 
 

Godkendt: 17 / 5 - 2018 

 
Kurt Flatau 

dirigent 


