
 

Generalforsamling i Horsens Marineforening  

Mødereferat 

21.02.2020 

Til stede: 32 deltagere – heraf 29 stemmeberettigede 

 

Der blev inden generalforsamlingens start uddelt to medlemsemblemer til 

Helle Madsen og Günther Grunzke 

  

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

Erland blev valgt til dirigent for 25. gang ved akklamation 

2. Bestyrelsens årsberetning. 
       Et nyt år og et vejr, der får en til at tænke på sangen “I natten klam og kold”, og her i årsskiftet er 

det måske det historiske, der fylder mest. 

2019: 

100 året for Dannebrog d. 15.juni 

2020: 

bringer også minder og historie frem i lyset. 

18. april - 100 året for Dybbøldagen 

09. april - 80-års dagen for Danmarks Besættelse under  2. verdenskrig 

04. maj - 75-års dagen for 2. verdenskrigs afslutning 

11. juli - 100 året for genforeningen, som allerede er blevet markeret her i starten af året. 

       HMD Margrethe II fylder, som bekendt, 80 år d. 16. april, hvor vi er inviteret til faneborg i 
hovedstaden. Dagen kunne evt. markeres lokalt i vores forening med fællesspisning og 
transmission på storskærm? 

Det gamle år gav nye ansigter rundt omkring os. 

Vi fik ny forsvarsminister - Trine Bramsen 

       Vi fik ny landsformand for Danmarks Marineforening - KK Steen Eiler Engstrøm. Han deltager i 
vores distriktsmøde her på Stuen søndag d. 01. marts. 
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       Vores Flåde har været ude i verden, og været støtteskibe for fred - både i de omkringliggende 
farvande, men også i Middelhavet, hvor fregatten Niels Juel, blev inviteret af franskmændene til 
at deltage i beskyttelsen af en fransk hangarskibsgruppe. 

       Arktisk kommando arbejder på et tættere samarbejde med den amerikanske kystvagt i forhold til 
suverænitetshævdelse og sø-redninger. Der har været afholdt øvelser med henblik på styrkelsen 
af den maritime sikkerhedskapacitet i Nordatlanten. 

       Lokalt, har vi fået et nyt lille gråskib MHV 10 Bågø, her til Horsens Havn - et skib vi kommer til at 
se mere til her i foråret. 

       Det forgangne år har budt på udfordringer i bestyrelsen. 3 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig 
i utide pga samarbejdsproblemer - både internt og eksternt. Vi lægger dog stor vægt på, at 
foreningens vedtægter til enhver tid, skal overholdes, da vi jo er et fragment af en noget større 
helhed, som ikke tåler et blakket ry i den offentlige sammenhæng. 

       De gode ting som kan nævnes er, at vi igen har fået spiritusbevilling og våbentilladelse til vores 
våbensamling. 

       Sidst, men ikke mindst, har vi fået en yderligere forlængelse af vores lejekontrakt på 3 år, så vi 
ikke umiddelbart står uden tag over hovedet og har fod under eget bord til sendemandsmøde og 
foreningens 100 års jubilæum i 2022. Havnen er meget positiv overfor foreningen og den nye 
linie, og vil bakke op om sendemandsmødet og jubilæum med evt lån af hal til fest eller møde. 

       Vi har et bud på en ny bestyrelse, der er mere bred, både i erfaring, alder og ikke mindst, med 
lysten til at samle op og skue fremad.  

Set i bakspejlet har vi haft: 

Marts: Påskeølsmagning, og St Patrick´s Day 

Maj: Besøg hos Mogens 

Juni: besøg fra Fåborg Marineforening, sommerafslutning 

November: Distriktsskydning, Juleølsmagning 

December: Banko, juletræ 

Januar: Filmeftermiddag  

Februar: Kammeratskabsskydning 

       Ser vi fremad vil vi gerne skabe noget mere familierelateret, og ikke mindst, har vi planlagt en 
hvervekampagne i maj- juni- juli og august på Søndergade, sammen med de andre 
soldaterforeninger. 

 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

       Regnskab godkendt ved akklamation 
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4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år. 
Ingen forslag fra bestyrelsen. 

5. Indkomne forslag. 
               Ingen indkomne forslag. 
 

6. Fremlæggelse af evt. budget, samt fastsættelse af kontingent. 
             Der blev fremsat forslag om nedsættelse af kontingentet til 400,-. 
             Dette blev forkastet af generalforsamlingen. 
 

7. Valg til bestyrelsen: 
              a: Valg af formand – Forslået som kommende formand blev Henrik Abild, Kjeld Egebirk 

og Jan Marvig. Jan Marvig blev valgt ved skriftlig afstemning for 2 år, med 21 stemmer 
ud af de 29 stemmeberettigede. 

              b: Valg af kasserer - Foreslået blev Erik Viggo Jensen, som ved brev til bestyrelsen havde 
tilkendegivet, at han modtog valg. Erik Viggo Jensen blev valgt som kasserer for 1 år ved 
akklamation. 

             c: Valg af bestyrelsesmedlemmer – Der var 3 ledige poster til bestyrelsen. 
             Kim Hammer blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog Mogens Skafte og Chris Hansen, som de 

to nye emner til bestyrelsen. Begge blev valgt ved akklamation. 
             d: Valg af suppleanter – Christian Brix Nielsen havde ved brev indgivet tilsagn om, at 

ville stille op som suppleant. Ib Frede Christensen tilbød sit mandat som suppleant. 
Begge blev valgt ved akklamation. 

 
8. Valg af revisorer: 

              a: Valg af 2 revisorer – Sven Nielsen og John A. Andersen blev foreslået. Begge blev 
valgt ved akklamation 

              b: Valg af 1 revisorsuppleant – Sam Roballe Pedersen blev foreslået. Sam blev valgt ved 
akklamation 

 
9. Valg af sendemænd til sendemandsmøde i Svendborg 8. - 9. maj 2020. 

              Sendemænd vælges ikke. Alle opfordres til at deltage for egen regning. 

 

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer – Foreslået blev Inge Lene Andersen, som 
modtog genvalg ved akklamation. Som reserveflagbærer blev foreslået Chris Hansen, 
som blev valgt ved akklamation. 

11. Eventuelt 

Flere medlemmer gav udtryk for, at det havde været en højst besynderlig 
generalforsamling. Dette beror på den megen ufred, der i det seneste halve år har fundet 
sted i foreningen. Der blev opfordret til at se fremad, og dyrke det gode fællesskab, som 
foreningen jo retteligt står for. Dette blev noteret og tages til efterretning af den kommende 
bestyrelse. 


