
Generalforsamling 
Fredag den 25. februar 2022 kl. 19.00 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent. 

a. Erland blev valgt. Han gik hele dagsordenen igennem. 
2. Bestyrelsens beretning.  

a. Formanden fremlagde beretningen.  
b. Udfærdigelsen af årets regnskaber har taget rigtig lang tid. Vi skifter bank fra Sydbank 

til Arbejdernes Landsbank. Vi er en lille forening, og det gør det svært at have en 
bankforbindelse. Foreningen har haft 6 indmeldelser i det forgangne år. Kabyssen har 
fået mulighed for kortbetaling. Husk vi har 100 årsjubilæum i år.   

c. Hele beretningen vil blive sat op på opslagstavlen. 
- Godkendt uden bemærkninger. 

  
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.  

a. Dette punkt gav anledning til en del indlæg. Det centrale var det tyveri vi har været 
udsat for, og så Svens anmærkning vedrørende de to tab, som er anført i regnskabet. 
Mogens gav sin oplevelse af ”indbruddet” på Stuen den 1. december. Liza gjorde 
opmærksom på kontoen diverse. Charlotte oplyste om ændringer af 
regnskabsopsætningen til næste år.  Det har været et stort arbejde at revidere årets 
regnskab; men det lykkedes. 

-   Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
 
4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for  
    det kommende år.  

-    Ingen. 
 
4. Indkomne forslag.  

 -         Ingen. 
 

5. Fremlæggelse af evt. budget, samt fastsættelse af kontingent. 
a. Bestyrelsen blev bedt om at lave et budget for afholdelse af 100-års jubilæet.  

 
6. Valg til bestyrelsen:  

 
a: Valg af formand Vælges for en to-årig periode  
(Britt er på valg – er villig til genvalg) – Britt blev genvalgt. 
  
b: Valg af to bestyrelsesmedlemmer Vælges for en to-årig periode  
(Kim og Mogens er på valg – begge er villige til genvalg) – Både Kim og Mogens blev genvalgt.  
 
c: Valg af 2 suppleanter Vælges for en étårig periode  
(Kjeld og Louis er på valg – begge er villige til genvalg)  - Både Kjeld og Louis blev genvalgt. 
 
 
 



7. Valg af revisorer:  
 

a: Valg af 2 revisorer Vælges for en ét-årig periode  
(Erik og John A. er på valg – begge er villige til genvalg) – Både Erik og John blev genvalgt. 
 
b: Valg af 1 revisorsuppleant Vælges for en ét-årig periode  
(Erland er på valg – er villig til genvalg) – Erland blev genvalgt. 
 
8. Valg af sendemænd til sendemandsmøde i Løgstør 2022.  

a. Medlemmerne kan selv bestille på hotellet.  
 

       9. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.  
(Henrik og Louis er på valg – Henrik er villig til genvalg. Louis ønsker ikke genvalg.  
John F. modtager gerne valg, som reserveflagbærer) – Henrik og John blev valgt. 
 

9. Eventuelt.  
a. Mogens bad om hjælp til afholdelse af Landsforeningsbestyrelsesmøde den 5/6 marts. 

 
       Der var 21 til generalforsamlingen. 
Ref.: Mogens 
 
 
 
 
 
     Bestyrelsens beretning 2022 
 

 Slid men vid, ting tager tid. – Piet Hein 

 

Jeg tog springet, og satte mig ved roret i Horsens Marineforening – vel vidende, at jeg 
havde - og har – meget at lære endnu. Jeg har ikke fortrudt, at jeg tog det spring. 
 
Jeg har en fantastisk bestyrelse i ryggen, som bakker op, i det omfang det er muligt. 
Mogens styrer kabyssen med fast hånd, og Charlotte har fået fod på regnskaberne. 
Kim styrer medlemskartoteket, og har det seneste halve år kunnet melde 6 personer ind i 
foreningen – nogle tidligere medlemmer, som er vendt retur, og enkelte helt nye. 
Velkommen til alle. 
Resten af bestyrelsen – inklusive suppleanterne – har bidraget med forhåndenværende 
opgaver i foreningen. 
En stor tak skal lyde til jer alle! 
 
Vi havde barvagtsmøde d. 11.1., hvor vi fik besat de fleste vagter i første halvår af 2022. 
Vi kan dog stadig brug for hjælp til at besætte de huller, som ikke blev udfyldt, så byd 
gerne ind til enten Mogens eller undertegnede. 



I denne forbindelse, skal det nævnes, at vi nu har mulighed for at betale med BÅDE kort 
og kontanter, da vi har valgt at investere i et system, som gør det mere fleksibelt med 
betaling, og en del lettere i forhold til bogføring. 
 
Siden vi åbnede efter sommerferien 2021, har vi afholdt følgende arrangementer: 
 
  1.10.   Filmaften med spisning 
  9.10.   Udflugt til Thyborøn - i samarbejde med Vejle og Kolding 
22.10.   Spontan fællesspisning v/Mogens på Stuen 
  6.11.   Juleølsmagning 
30.11.   Bankospil 
24.12.   God jul v/formanden 
31.12.   Godt nytår v/kassereren 
 
Tak til alle, der deltog! 
 
 
100 års jubilæum 11.11.2022 
 
I år, er også året, hvor vi kan fejre foreningens 100 års jubilæum. 
I den forbindelse vil der komme en del arrangementer, som vi ønsker at invitere jer til – 
både som deltagere og hjælpere. 
Mere herom løbende. 
Vi skal bruge hjælp til at stå ved Kuben i uge 40, hvor der vil være en udstilling af diverse 
effekter, og hvor vi gerne skal kunne fortælle en masse gode historier om Søværnet, 
Handelsflåden og Marinehjemmeværnet. 
Vi arbejder i øjeblikket på, om vi kan få kanonjollen Corsør fra Korsør til byen. Det kræver 
lidt midler, som vi er i gang med at søge. 
Vi tager også gerne imod idéer fra jer medlemmer, som kan bidrage til et festligt 
jubilæumsår. 
 
Nationalt/Internationalt 
 
Skal vi kaste et lille blik ud i verden, kan vi konstatere, at i juni 2021 indledte 
Forsvarsministeriet et forprojekt, som skal sikre et stærkt design af nye CO2-venlige  
patruljefartøjer, som skal erstatte de nuværende.  
De skal kunne løse de stadigt mere komplekse arbejdsopgaver i de danske farvande. Det 
være sig at sikre dansk suverænitetshævdelse af vore farvande, samt deltagelse i 
havmiljøopgaver. 
Til dette forprojekt har Forsvarsministeriet inddraget flere danske virksomheder med deres 
viden og kompetencer indenfor udvikling af skibe, og anvendelse af moderne teknologi. 
Forprojektet skal samtidig sikre, at den nyeste viden om klimaløsninger indtænkes i 
anskaffelsen af skibene. 
Et senere mål for projektet er, når skibene er implementeret i det danske forsvar, at kunne 
udbrede kendskabet til deres kunnen med henblik på eksportmuligheder til udlandet. 
 
Fra d. 1.-12.11 deltog Inspektionsskibet Vædderen i en katastrofeøvelse ved Grønlands 
kyst. 



Øvelsen gik på træning af koordination og indsats i forbindelse med naturkatastrofer til de 
små samfund ved Grønlands kyster baseret på ulykken i 2017, hvor et fjeldskred og en 
tsunami ramte små vestgrønlandske bygder. 
Dette skal gerne medvirke til en større tryghed for det grønlandske folk i de små samfund. 
 
Fregatten Esbern Snare, har siden november 2021 bidraget i internationalt samarbejde 
ved Afrikas kyster, for at øge sikkerheden til søs i internationalt farvand – dette for at 
imødegå piratangreb på fragt- og handelsskibe i området, samt opretholde retten til den 
frie sejlads. Indsatsen forventes at vare ved til og med marts måned. 
 
Fra medio januar sendtes fregatten Peter Willemoes til NATO’s stående flådestyrke, 
sammen med fire F-16-fly til Baltikum for suverænitetshåndhævelse i en tid, hvor Ruslands 
militære opbygning ved Ukraines grænser fordrer øget kapacitet til NATO’s beredskab. 
Russernes hårde tone giver anledning til større opmærksomhed, samtidig med at 
situationen i Ukraine truer stabiliteten i Europa. 
 
Må den kolde krig kunne holdes fra døren ved fælles hjælp! 
 
Men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud  
I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel. 
 
Må den skinne på os alle i hele 2022, som bliver et fantastisk år i Horsens Marineforening! 

 

 Glæde er at se livet gennem en solstråle – Carmen Sylva 

 


