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Marineforeningen står vagt om dansk Forsvar, Politi og Beredskab, ligesom vi står vagt om vores 
vigtige søfarts- og fiskerierhverv, der udgør grundlaget for Danmark som en markant søfartsnation. 
Vi skal huske, at Danmark stadig står for omkring 10% af verdens godstransport til søs. Det stiller 
særlige krav til lovgivere og myndigheder.  
 

I Marineforeningen, der er politisk uafhængig, men forsvarspositiv, bidrager vi til udbredelsen af 
kendskabet til samfundets maritime sektorer, til Søværn og Marinehjemmeværn såvel som til 
Handels- og Fiskeriflåderne og andre maritime interesser. 
Det har altid - og vil fortsat være - vores 'DNA'. 

 

Medlemstilgang har fortsat landsbestyrelsens stor bevågenhed. Til støtte for afdelingernes lokale 
hvervetiltag er de i 2018 anskaffede to sæt udstillingspavilloner med tilhørende materialer blevet 
anvendt 19 forskellige steder i landet. 
Synlighed i det omgivende samfund er en af de væsentligste nøgler til medlemsfremgang, og alle 
afdelinger har derfor også en stor opgave og forpligtelse i dette arbejde. 
 

Ved udgangen af 2019 vurderer Landsbestyrelsen, at Danmarks Marineforening med vore 75 lokal-
afdelinger og næsten 8.500 medlemmer, er godt rustet til at møde nye udfordringer i årene, der kommer. 
 

Danmarks Marineforening bakker op om Søværnet, Marinehjemmeværnet og Det Maritime Danmark, 
og vi viderefører foreningens, orlogsflådens og søfartens stolte traditioner gennem 
 

”styrkelse af nationens interesse for Søværn og søfart ”. 
___________________________________________________________ 

 

Almene forhold - detaljeret beskrivelse af status og virksomhed i 2019. 
 

Medlemssituationen 
Ved udgangen af 2019 var Marineforeningens medlemstal 8.496 - en beskeden tilbagegang på 74 
medlemmer i forhold til 2018.  
Tilsvarende tilbagegang erkendes desværre også i Soldaterforeningsbevægelsen på landsplan.  
 

Ved udgangen af 2019 talte Soldater- og Marineforeninger i Danmark 45.762 medlemmer. 
 

Økonomi og administration  
Regnskabet er afsluttet med et overskud på 157.179 kr. mod et budgetteret overskud på 10.000 kr. 
 

År 2019 krævede en stor indsats med færdiggørelse af omlægning af IT-system og medlemskartotek. 
Udgiften blev på 41.997 kr., hvilket er væsentlig mindre end året før. Til gengæld forventes der brugt 
et lang større beløb i 2020, når ønsker til justeringer af systemet er opgjort. 
 

’Under Dannebrog’: her blev nettoudgiften på 503.858 kr. mod en budgetteret nettoudgift på 580.000 kr.  
 

Årets resultat på 157.179 kr. foreslås disponeret således: 
 

henlagt til opgradering af IT/EDB: 100.000 kr. 
henlagt til egenkapitalen: 57.179 kr. 

 

Idet der henvises til det trykte årsregnskab er der ikke andre driftsposter, der afviger væsentligt fra 
det budgetterede. 
 

På statussiden stiger egenkapitalen med årets overskud efter henlæggelser til i alt 359.168 kr.  
Med en likvid bankbeholdning på 505.272 kr. anses likviditetsberedskabet som værende 
tilstrækkeligt for driften i de kommende år. 
 

Grundfonden kom ud med et overskud på 53.028 kr. Det er mere end i 2018, og afvigelsen kan 
navnlig henføres til, at der er brugt mindre på udstillingsmaterialer. Disse materialer udlånes til de 
lokaler foreninger for at gøre Danmarks Marineforening mere synlig over hele Danmark.  
 

Grundfonden ejer foreningens lejlighed med landskontor for de fælles aktiviteter. 
Der er en likvid beholdning på 132.220 kr. for de frie midler og 23.471 kr. for den bundne aktiver.   
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Sendemandsmødet i Randers den 18. maj 
Arrangementerne omkring sendemandsmødet indledtes fredag med borgmester Torben Hansen og 
kommunens modtagelse af landsbestyrelsen på byens rådhus. 
Om aftenen stod afdelingen for en flot kammeratskabsaften i 'Fiskerestaurant Pakhuset'. 
 

Lørdag indledtes med en flot gudstjeneste i Skt. Mortens Kirke under medvirken af Søværnets 
Tamburkorps og Holmens provst og orlogsprovst. 
Herefter marcheredes, med 12 flag, gennem dele af Randers til byens Fritidscenter, hvor 
Sendemandmødet blev afholdt. Mødet havde deltagelse af 136 repræsentanter fra i alt 49 
afdelinger. Dermed var 343 af totalt 450 sendemandsstemmer repræsenteret, svarende til 74%. 
17 afdelinger havde ikke reageret på invitationen, hvilket er både usædvanligt og utilfredsstillende. 
 

Årsberetningen, der blev taget til efterretning, og fremdriftsskruen blev tildelt Bogense afdeling med 
en netto medlemsfremgang på 11. 
 

Landskassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, der viste 'sorte tal på bundlinjen'. 
 

Mest markant var vel nok landsformandsskiftet, hvor Jens Ole Løje Jensen, efter 14 år på posten, 
lod sig afløse af Steen Engstrøm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steen Engstrøm overtager kommandoen efter Jens Ole Løje Jensen (foto: Søren Konradsen). 
 

Sendemændene takkede 'Løje' for et engageret lederskab og for en solid indsats i spidsen for 
Marineforeningen, ikke mindst ved den storslåede 100-års jubilæumsfejring i 2013. 
Samtidig bød sendemændene Steen Engstrøm velkommen som landsformand.  
 

Afholdelse af Sendemandsmøde 2020 i Svendborg blev besluttet. 
Sendemændene bekræftede desuden, at Sendemandsmødet i 2021 skal afholdes i Skagen, og i 
2022 i Horsens. 
 

Under 'Kontingent og Indskud for 2019' blev landsbestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 
150,- enstemmigt vedtaget, ligesom uændret indskud, kr. 75,-, blev vedtaget. 
 

Ved valg til landsbestyrelsen genvalgtes landskasserer Flemming Heden Knudsen, Odense for 3 år.  
 

Ved valg af revisorer blev Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen, begge Svendborg, genvalgt (1 
år), og som revisorsuppleant genvalgtes Ida Nørgaard, Odense (1 år). 
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Sendemandsmødet rundedes, traditionen tro, af med udråbelse af et 3-foldigt leve for Danmarks 
Marineforening.  
 

Den arrangerende afdeling havde valgt at erstatte den traditionelle festmiddag med et lidt billigere 
traktement (helstegt pattegris) for 80 tilmeldte i deres dejlige Marinestue. 
 

Alt i alt et rigtig godt tilrettelagt og gennemført Sendemandsmødearrangement. 
 

Jubilarstævnet 
blev afholdt søndag den 25. august på Nyholm med i alt ca. 170 deltagere. Her deltog seks 70-års-, 
ni 65-års-, 24 60-års-, 22 50-års-, 9 40-års jubilarer og desværre ingen 25-års jubilar. 
  

Stævnet indledtes højtideligt med andagt ved orlogspræst Frank Bjørn Christensen og 
kranselægning ved mindestenen for Søværnets faldne den 29. august 1943, foretaget af ældste 
jubilar, pens. orlogskaptajn Ib Osvald Olesen og landsformanden. 

 

Derpå marcheredes, anført af Kvindelige Marineres Musikkorps (KMK), gennem Nyholm til 
Planbygningen. 
 

Her bragte den nyvalgte landsformand og Holmens Garnisonskommandant, kommandørkaptajn 
Morten Gotthard, forsamlingen henholdsvis Marineforeningens og Søværnets hilsen. 
 

Den værdige modtager af ’Admiral Carstensens Mindebæger for God Skydning og eksemplarisk 
Tjeneste’ var hjemsendt værnepligtig Mikkel Blaaberg Høgild fra Timring ved Herning. 
 

Efter stævnets officielle del og pausen, hvori mange af deltagerne besøgte museumsfregatten 
PEDER SKRAM og Mastekranen, samledes man atter i Planbygningen til den traditionelle 
biksemad, atter med to spejlæg. Som sædvanlig var der god stemning og højt humør med populære 
orkesterindslag af KMK.  
 

Landsbestyrelsen og Jubilarudvalget har efterfølgende takket KMK samt de frivillige hjælpere fra 
Distrikt I - dygtigt anført af Kim von Wowern, Brøndby. Uden disse gode kammeraters uundværlige 
indsats kan Jubilarstævnerne ikke gennemføres i deres nuværende form. 
Også København afdelingen er takket for deres hjælp med afviklingen af stævnet, og for deres store 
gæstfrihed over for de tilrejsende medlemmer, der overnatter på Nyholm. 
 

Vi ser tilbage på et - endnu en gang - flot tilrettelagt og meget velgennemført stævne. 
 

Landsbestyrelsen 
I årets løb har landsbestyrelsen afholdt sine to ordinære møder - nemlig den 2. marts i Nyborg og 
den 2. november i København. 
 

Ved forårssamlingen i marts i Nyborg blev årsberetning, årsregnskab og dagsorden samt oplæg til 
Sendemandsmødets afvikling behandlet og godkendt. 
 

Oktobermødet blev atter afholdt i Søofficers-Foreningens smukke lokaler i Kastellet, og her blev 
foreningens budget for 2020 gennemgået og vedtaget. Distriktsformændene rapporterede om de 
mange aktiviteter i deres afdelinger, ligesom principielle emner blev drøftet.  
 

I den efterfølgende middag deltog som gæster Næstkommanderende ved Søværnskommandoen 
flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen, Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn, kommandør  
Peter S. Stamp, Holmens Garnisonskommandant, kommandørkaptajn Morten Gotthard, 
Søværnschefsergent Morten Thor Christensen og daglig leder af Søværnets Tamburkorps, 
seniorsergent James Jensen. 
I sin tale takkede flotilleadmiralen bl.a. Marineforeningen for den solide opbakning og indsats, samt 
ikke mindst som Søværnets ambassadører i det civile samfund. 
 

Forretningsudvalget og landsledelsen 
Forretningsudvalget (FU) har i 2019 holdt 7 møder, hvor man bl.a. har behandlet de mange løbende 
sager, som er en naturlig del af udvalgets ansvarsområde, herunder forberedelse af 
landsbestyrelsesmøderne, sendemandsmødet og jubilarstævnet.  
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Både den aftrådte og den nyvalgte landsformand har i 2019 deltaget i et større antal møder og 
repræsentative aktiviteter, bl.a. i Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM), Fonden 
Danske Veteranhjem, Soldatens og Orlogsgastens Fond, Vedel-fonden samt ved udnævnelser på 
Søofficersskolen og andre repræsentative opgaver, herunder Nytårskur ved Hoffet, Folk & 
Sikkerheds Nytårsgudstjeneste og Sikkerhedspolitiske konference, kranselægninger mv. 
 

Af de øvrige udvalgsmedlemmer har Gert Larsen, Sjælland, som formand for Jubilarudvalget og 
sammen med dettes øvrige medlemmer, varetaget tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
Jubilarstævnet på Holmen. 
Erik Bodal, Fyn, varetog, sammen med landssekretæren, tilrettelæggelsen af landsbestyrelsesmødet 
i Nyborg i marts. 
Lars Gjættermann, Jylland, der afløste Charley F. Pedersen i FU i 2019, stod for tilrettelæggelsen og 
afviklingen af årets Sendemandsmøde i Randers. 
 

Landsledelsen har, i forbindelse med den daglige administration og løsning af de særlige opgaver, 
udført et stort arbejde med regelmæssige møder på landskontoret og løbende mail-korrespondance 
med distrikts- og afdelingsformænd samt eksterne samarbejdspartnere. 
 

Kommunikationsudvalget 
varetager den vigtige kommunikationsopgave mellem ledelse og afdelinger, koordinerer udstillings- 
og PR-virksomhed med henblik på at synliggøre Marineforeningen på landsplan, og derved øge 
tilgangen af medlemmer. 
 

I 2019 blev udstillingerne præsenteret i alt 19 gange rundt om i landet. Her skal særligt fremhæves 
deltagelse ved Flådestation Korsørs 'Åbent Hus'-arrangement ultimo august og ved Forsvarets store 
satsning 'MAST/ NOCO 2019' på Ofelia Plads primo september med besøg af bl.a. 40 orlogsskibe 
fra 11 lande.   
 

Udvalget består af redaktøren, landsnæstformanden og landssekretæren. 
 

Landskontoret og Slopkisten 
Landskontoret er foreningens administrative omdrejningspunkt. Her varetages de mange praktiske 
og forskelligartede nødvendige opgaver i forhold til afdelinger og leverandører. Forretningsfører John 
Engskov udfører et omfattende arbejde, der påkalder sig ros og respekt. 
 

Særlig indførelsen af den ny medlemsdatabase og det ny regnskabssystem har lagt beslag på meget 
af John's tid. Landsbestyrelsen bringer en særlig stor tak til John for indsatsen i 2019. 
2019 var det første hele år med den nye medlemsdatabase i drift, og det foregik med en lang række 
uforudsete hændelser og tilpasningsudfordringer. Men al begyndelse er svær, og der er året 
igennem foretaget en række forbedringer sådan, at der ved årets afslutning var faldet ro over 
implementeringen. 
 

Også i 2019 har foreningen nydt godt af stor frivillig hjælpsomhed fra Ib Ketler, Brøndby, og Niels 
Arne Hansen, Skagen, med de løbende arbejdsopgaver, der omfatter varemodtagelse og -kontrol, 
løbende pakning og ekspedition af slopkisteeffekter til afdelingerne samt rengøring og almindelig 
vedligeholdelse af lokalerne. Stor tak til vores to flittige hjælpere. 
 

Slopkistens effekter, fx slips, skjorter, sweaters, jakker og meget andet, udgør fortsat et væsentligt 
bidrag til foreningens synliggørelse, og overskuddet fra salget går ubeskåret til Grundfonden. 
Landsledelsen skal igen understrege, at nogle afdelingers fremstilling og salg af effekter med 
Marineforeningens kendingstegn el. medlemslogo uden landsbestyrelsens forudgående skriftlige 
tilladelse ikke må finde sted, da den form for fremstilling er en overtrædelse af varemærke-
beskyttelsesloven, og desuden underminerer økonomien i Grundfonden. 
 

Procedurerne for afdelingernes anvendelse af de nævnte symboler fremgår af den i december 2018 
udsendte 'Håndbog for Afdelingsbestyrelsen', og de skal følges. 
 

Et velfungerende landskontor er en væsentlig forudsætning for at foreningen kan yde en effektiv 
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service over for afdelinger og medlemmer.   
 

Landsbestyrelsen udtrykker vor store anerkendelse og tak for indsatsen på landskontoret, og 
ligeledes rettes en tak til afdelingerne for et godt og positivt handelssamarbejde gennem hele 2019. 
 

Distrikterne 
Samarbejdet internt i de enkelte distrikter, indbyrdes mellem distrikterne og med landsledelsen og 
landskontoret, har i 2019 fungeret meget tilfredsstillende. Dermed fremstår foreningen som én 
landsdækkende enhed, hvor alle ’i båden’ trækker årerne synkront på en sikker kurs.  
 

Afdelingerne 
Marineforeningens 75 velfungerende lokalafdelinger er og bliver foreningens fundament. Det er her 
foreningslivet og det gode kammeratskab udfolder sig, det er her det plejes og trives. Det har været 
positivt, gennem såvel ’Under Dannebrog’ som i de lokale medlemsblade og på hjemmesider, at 
konstatere de mange forskellige aktiviteter, der gennemføres i afdelingerne med henblik på at 
tiltrække nye og - ikke mindst - yngre medlemmer, og styrke kammeratskabet generelt. 
 

Vore maritime traditioner er et bærende element, og foreningens flag og symboler er vores entydige 
kendemærker, der symboliserer netop Marineforeningen. De adskiller os fra andre foreninger, de er 
med til at gøre Marineforeningen til noget ganske særligt, og dem må der ikke gives køb på.  

 

Traditionernes bevarelse medvirker til at fastholde bestående medlemmer, og til at tiltrække nye.  
Men det er vigtigt, at afdelingerne hele tiden følger med tiden, fornyer sig og tager nye udfordringer 
og tiltag op, naturligvis i respekt for traditionerne. Arbejdet omfatter også hjælp, støtte og omsorg for 
vore ældste medlemmer, og for nationens veteraner fra Forsvar og Hjemmeværn. 
 

I 2019 fejrede Aarhus, Ribe og Randers afdelingerne hver især deres 100-års jubilæer med stort 
anlagte receptioner. 
 

Marinestuerne 
har jo hver deres fantastiske særpræg, og de danner den helt nødvendige ramme om foreningslivet. 
De er basen for medlemmerne, og stuerne bidrager til at styrke sammenhængskraften i 
Marineforeningen. Ikke mindst er de meget væsentlige for sammenholdet og for kammeratskabets 
udfoldelse. 
 

Flere afdelinger har stillet deres marinestue til rådighed for arrangementer i øvrige forsvarspositive 
foreninger i området, hvilket er medvirkende til at styrke samarbejdet med disse.  
 

Landsbestyrelsen udtrykker stor anerkendelse af det store arbejde, som de forskellige afdelinger 
lægger i at skabe og vedligeholde disse gode og attraktive rammer. 
 

Omsætningen i Marinestuerne udgør grundlaget for afdelingernes økonomi, men den må dog ikke 
blive styrende for Marinestuernes formål og afdelingernes aktiviteter. 
 

Fredericia og Helsingør afdelingerne åbnede ny Marinestuer i 2019 - tillykke med dem. 
 

Landsskytteudvalget og Skyttelavene  

Ved udgangen af 2019 var der registreret 20 skyttelav med i alt 1.513 medlemmer. 
 

Af de registrerede medlemmer udgør de aktive skytter 366, hvilket skyldes, at i flere afdelinger er 
samtlige medlemmer også medlemmer af afdelingens skyttelav. 
  
Ved Skyttelavenes Landsmøde i Esbjerg i 2019 var der genvalg til Bo Nielsen, Næstved. 
  
Landsskyttestævnet 2019 blev afholdt i Esbjerg den 16.-17. marts, og her deltog 129 skytter fra i alt 
18 lav. Landsskytte blev Carl Kr. V. Nielsen, Hanstholm/Thisted, med 176 points ud af 200 mulige. 
 

Bedste veteran blev Jørn Mortensen, Ebeltoft, med 197 points ud af 200 mulige, og bedste hold blev 
igen Nyborg Skyttelav med 736 points foran Kerteminde, og med Randers på en 3.-plads. 
 

’Fremgangspokalen’ gik til Hanstholm/Thisted SL med en fremgang på 19 points. 
Tak til Esbjerg for et godt og veltilrettelagt stævne. 
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Stævnet i 2020 afholdes af Grenaa Skyttelav, i 2021 af Ebeltoft Skyttelav. 
  
’Hjemmebaneskydningen’ 2018/2019 havde Esbjerg Skyttelav som vinder med 1.477 points foran 
Nyborg med 1.476 points. 
  
Landsskytteudvalget har en stabil og god økonomi med et årligt kontingent pr. lav på kr. 400,-. 
 

’MARINEFORENINGEN Tidsskriftet UNDER DANNEBROG’ (MTUD) 
skaber forbindelsen til medlemmerne og til en lang række eksterne læsere. Magasinets indhold og 
lay-out tiltaler læserne, og alle med adgang til Marineforeningens hjemmeside har også mulighed for 
at læse tidsskriftet dér.  
 

Vores flittige og effektive redaktør Leif Mortensen, Morsø, viser stor professionalisme og indsigt i 
fagområdet maritim journalistik, og han har gjort medlemsbladet til foreningens ’flagskib’. 
 

Fra og med 2009 har magasinet modtaget portostøtte fra Kulturministeriets Bladpulje, hvilket også 
har bidraget til en, efter forholdene, god magasinøkonomi over årene.  
 

Fra landsbestyrelsen skal der lyde en velfortjent påskønnelse og tak til vores alsidige redaktør for 
indsatsen med bladet, herunder at skaffe relevante annoncører, samt for at medvirke til en lang 
række gode udadvendte initiativer til gavn for Marineforeningen. 
 

De sociale medier 
Hjemmesiden www.marineforeningen.dk, der redigeres af redaktør Leif Mortensen og firmaet ’IT-
Pilot’ i Viborg, er flittigt besøgt. 
Tidsskriftet Under Dannebrogs elektroniske udgave er koblet op på ca. 40.000 læsere/brugere. 
 

Landssekretæren redigerer Marineforeningens 'Facebook'-side, og der er generel tilfredshed med, 
at medlemmer og andre kan holde sig opdateret med aktiviteterne i afdelinger og på ledelsesniveau 
straks efter at de er sket.  
 

Søværnet (SVN) 
Samarbejdet med SVN er fortsat i 2019, og fra ledelse og medarbejdere dér er der udtrykt stor 
anerkendelse af Marineforeningen, dens afdelinger og medlemmer som gode samarbejdspartnere 
og ’ambassadører’ rundt om i landet. 
 

Dette udtrykkes ikke mindst ved adoptionsbesøg af Søværnets enheder i havnebyerne, og ved 
flådestationernes 'Åbent Hus'-arrangementer. 
 

Marinehjemmeværnet (MHV) 
Samarbejdet mellem afdelingerne og de lokale MHV-flotiller har også i 2019 været meget tilfredsstil-
lende, og der er i de senere år knyttet tættere forbindelser mellem afdelinger og flotiller rundt i landet. 
Marineforeningens tætte forbindelser til Kvindelige Marineres Musikkorps (KMK) er bevaret og 
styrket lige siden korpsets optrådte i Marineforeningsregi i 1948. 
 

Mange af foreningens medlemmer og afdelingsflag deltog atter i 2019 i Marinehjemmeværnets 
velbesøgte Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København med efterfølgende hyggeligt 
traktement. Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, var gudstjenestens hovedtaler. 
Der skal her udtrykkes en tak til Marinehjemmeværnet og Holmens Kirke for det gode initiativ. 
 

Holmens Kirke 
Samarbejdet med Holmens Kirke er upåklageligt, ikke mindst særlig udtrykt ved gennemførelsen af 
mindegudstjenesten d. 30. januar i anledning af 60-året for Grønlandsskibet "Hans Hedtoft"'s forlis i 
1959. Det tragiske forlis i isfyldt farvand syd for Kap Farvel, der medførte at samtlige 95 ombord-
værende omkom, blev markeret i Holmens Kirke i et nært samarbejde mellem pårørendegruppen, 
orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og Marineforeningen. 
 

I næsten hele januar måned præsenteredes en bevægende udstilling i kirkens Kapelsal, hvortil 
Marineforeningen stillede kustoder. Udstillingens hovedeffekt var den redningskrans, der ca. 9 mdr. 
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efter forliset drev i land på Island - den eneste fundne effekt fra forliset. 
 

På 60-årsdagen samledes en række særligt indbudte med de mange omkomnes pårørende - i alt 
omkring 400 personer - til en meget højtidelig og smuk mindegudstjeneste. Fra det officielle 
Danmark talte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og orlogsprovsten både varmt og 
vedkommende til de pårørende, der havde lidt så store menneskelige tab, og i årene efter forliset fik 
så ringe en opbakning af myndighederne som tilfældet var.    
 

Også højtideligheden på Holmens Kirkegård i anledning af medejer af Burmeister & Wains Skibsværft, 
William Wains 200-års fødselsdag d. 31. marts, der blev til på Marineforeningens initiativ. Talen blev 
holdt af formanden for Marinehistorisk Selskab/ Orlogsmuseets Venner, kommandør Gustav Lang, og 
der lagdes kranse af Søværnet, Maskinmestrenes Forening, Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets 
Venner, Holmens Kirke og Marineforeningen, der også medvirkede med to flag. 
 

H. M. Dronningen gæstede Holmens Kirke den 8. september ved fejringen af kirkens 400-års 
jubilæum sammen med omkring 600 feststemte deltagere. Seks faner og flag prydede kirken: fra 
Søværnet, Marinehjemmeværnet, Krigssejlergruppen 1939-45, Selskabet Danske Tordenskiold-
Venner og to flag fra Marineforeningen, ført ind og ud af landsnæstformanden. 
 

I Holmens Kirke møder Marineforeningen altid stor imødekommenhed, og der skal her lyde en stor 
tak til Holmens provst og orlogsprovst og til kirkens orlogspræster og medarbejdere. 
 

Mindelunden i København 
H. M. Dronningen afslørede den 20. september Bjørn Nørgaards "Mindesøjle for de danskere, der 
mistede livet som soldat i dansk og allieret tjeneste 1940-45". 
Blandt de tilstedeværende var bl.a. også enkelte krigsveteraner fra 2. Verdenskrig. En flag- & 
faneborg, bestående af 20 flag & faner, havde deltagelse af fire flag fra Marineforeningerne, og blev 
ført af landsnæstformanden. 
 

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) og Veteransagen  
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne i DSM fungerer fortsat godt.  

 

Landsformanden afløste i maj Jens Ole Løje Jensen som formand for DSM Fællesråds ledergruppe 
med de dermed forbundne opgaver. 
De øvrige præsidenter og landsformænd i ledergruppen er: 
- Danske Soldaterforeningers Landsraad - præsident, oberst (p) Christian Arildsen (nyvalgt i 2019) 
- De Danske Forsvarsbroderselskaber - præsident, chefsergent (p) Allan Poulsen (nyvalgt i 2019) 
- Flyvevåbnets Soldaterforening - landsformand, oberstløjtnant (p) Leif Giebel. 
 

DSM varetager bl.a. koordination omkring repræsentationen ved større runde dage i Kongehuset 
samt ved Kongeskibet DANNEBROGs anløb af havnene under sommertogterne. 
 

Det er også gennem DSM, at kontakten til og fra forsvarets øverste ledelse går. I 2019 har der været 
afholdt et udbytterigt møder mellem DSM ledergruppe og forsvarschefen, hvor emner af fælles 
interesse drøftes. 
 

DSM har i 2019 afholdt 3 ledermøder, hvor mange emner af fælles interesse er drøftet med henblik 
på at styrke samarbejdet mellem de fire landsforeninger, og ikke mindst at skabe fælles fodslag når 
der rettes henvendelse til forsvarets øverste ledelse. 
 

DSM varetager også den løbende kontakt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at sikre at alle 
afdelinger/foreninger under DSM får indkvartering og bespisning til de priser, der er gældende for 
traditionsbærende foreninger. 
 
Fra og med februar 2018 driver ISS A/S al kostforplejning, arealpleje og udlejning af lokaler og 
faciliteter i Forsvaret, også i forhold til Soldater- & Marineforeninger. 
 

Samarbejdet på lokalt plan mellem de forsvarspositive foreninger foregår fortsat gennem de lokale 
Samvirker. Landsbestyrelsen opfordrer til, at dette samarbejde styrkes, og skal derfor anspore afde-
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lingerne til at gå positivt ind i dette samarbejde ved at tage kontakt til de øvrige soldaterforeninger i 
lokalområdet for, sammen med dem, at yde en fælles indsats for synliggørelse af de forsvarspositive 
foreninger i lokalsamfundet. Eksempelvis bliver mange af de arrangementer, der er afholdt i 
forbindelse med Flagdagen den 5. september, koordineret via samvirkerne, hvilket er meget positivt. 
  

En særlig opgave for DSM er fortsat veteranhjemmene og driften af disse, som varetages af Fonden 
Danske Veteranhjem (FDV), hvori DSM er repræsenteret. 
Indsatsen fra enkelte af Marineforeningens medlemmer kan ikke påskønnes nok, og samtidig skal 
der opfordres til, at flere af vore medlemmer melder sig som frivillige hjælpere på veteranhjemmene, 
som i dag er i Fredericia, København (Frederiksberg), Aalborg, Aarhus og Odense. 
 

I løbet af 2019 er flere Veteran-caféer kommet til andre steder - det er meget positive og populære 
tiltag, som lokalt medvirker til at dække eftertragtede veteraners ønsker og behov.  
 

Folk og Sikkerhed (F & S) 
er en landsdækkende forsvarspositiv organisation, der siden 1975 har varetaget forsvarssagen i 
forhold til det politiske niveau. 
 

Landsbestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at der rundt i vore afdelinger lokalt bakkes op om 
Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, der i høj grad har F & S’ fokus med at sætte 
Flagdagen i centrum over det ganske land. 
I 2019 blev flagdagen markeret i 96 af de 98 kommuner, og overalt, hvor det var muligt, medvirkede 
Marineforeningens afdelinger aktivt på den ene eller anden måde - en påskønnelsesværdig indsats. 
 

Soldatens og Orlogsgastens Fond 
Marineforeningens tidl. landsformand, Jens Ole Løje Jensen, er fortsat fondens formand. 
Renteafkastet var i 2019 minimalt, og det medførte reducerede donationer. 

Den Selvejende Institution Fregatten JYLLAND 
Vor redaktør af MTUD, Leif Mortensen, er fortsat Marineforeningens repræsentant i bestyrelsen. 
Samarbejdet med Fregatinstitutionen blev i 2019 fortsat på et højt niveau, idet den i 2018 etablerede 
skibsmodeludstilling, der åbnede den 10. februar 2018, blev fortsat helt frem til den 12. november 
2019. Her bidrog i alt 25 af Marineforeningens afdelinger med skibsmodeller og maritime rariteter, 
og mange afdelinger har aflagt udstillingen og fregatten et besøg i årets løb. 
 

Landsbestyrelsen takker redaktøren for vel udført repræsentation i fregattens bestyrelse i 2019, og 
for en storslået indsats i f. m. etableringen og videreførelsen af udstillingen. 
 

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
Landsnæstformanden repræsenterer Marineforeningen i Selskabets bestyrelse, hvor han fortsat 
varetager sekretærposten.  
 

Selskabet afholder årligt tre arrangementer for medlemmerne: generalforsamling med foredrag i 
marts måned, sommerudflugt og markering i Holmens Kirke af søheltens fødselsdag d. 28. oktober. 
Desuden plejer Selskabet sine norske forbindelser til søsterselskabet ’Hvite Ørn’. 
 

Selskabet holder sine bestyrelsesmøder på Marineforeningens landskontor. 
 

Fregatten PEDER SKRAM 
Landsformanden og landskassereren er fortsat medlemmer af ’Fonden PEDER SKRAMs 
Repræsentantskab’. Som ny formand for fonden er i 2019 indtrådt admiral (p) Tim Sloth Jørgensen.  
 

I foreningen ’Fregatten PEDER SKRAMs Venner’ varetager flere medlemmer af Marineforeningen 
stadig den meget væsentlige kustodefunktion, ligesom medlemmer fast indgår aktivt i fregattens 
løbende vedligeholdelse. 
 

Afdelingerne opfordres til at aflægge såvel fregatten som torpedomissilbåden SEHESTED, u-båden 
SÆLEN og Mastekranen et besøg. 
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Danmarks-Samfundet (D-S), 
der siden 1913 velvilligt har uddelt flag også til Marineforeningens afdelinger, fejrede i 2019 
nationens flag Dannebrogs 800-års jubilæum mange steder i landet. Hovedbegivenheden fandt sted 
i København med en festgudstjeneste i Københavns Domkirke under overværelse af bl.a. D-S' 
protektor, H. K. H. Prins Joachim og H. K. H. Prinsesse Marie, statsministeren og landsformanden. 
Omkring 130 faner og flag prydede kirkerummet. 
Derpå marcherede gæsterne, sammen med faner og flag fra hhv. domkirken og fra Livgardens 
Kaserne, ca. 300 i alt - deriblandt 19 flag fra Marineforeningerne - til en stor folkelig markering på 
Rådhuspladsen, hvor statsministeren var hovedtaler. En flot og værdig national markering.  
 

Også i Tallinn, Estland, blev begivenheden markeret med deltagelse af bl.a. H. M. Dronningen, der 
ankom med Kongeskibet DANNEBROG. 
 

37. Nordiske Soldater- og Marineforeningsstævne  
fandt sted i Elverum i Norge i juni måned - på samme tidspunkt som fejringen af Dannebrog. Derfor 
medvirkede Marineforeningen desværre ikke med repræsentanter. 
 

Fremtidens Marineforening 
Landsbestyrelsen anser Danmarks Marineforening for solidt rustet til at møde de næste mange års 
udfordringer. Der er fortsat medlemstilgang, hvilket er positivt. 
 

Ganske vist har Marineforeningen mistet medlemmer i 2019, men også sporet god fremdrift. 
Opgaven for afdelingerne er hele tiden at sikre medlemmernes forbliven gennem relevante og 
attraktive aktiviteter. Her handler det om at ’tænke ud af boksen’ og være relevant i tiden. Det kan vi 
bl.a. være ved synligt at støtte op om rekrutteringen til Søværnet og Det Blå Danmark - vi kan 
fortælle den gode historie og gennem denne incitere de unge til at søge en maritim karriere. 
Derigennem får vi så nok også flere medlemmer på sigt. 
 

Afdelingerne skal til stadighed have foreningens formål og værdigrundlag for øje, herunder at holde 
vore stolte maritime traditioner i hævd. Netop disse er blandt Marineforeningens særlige kendetegn, 
og de er i høj grad med til at styrke kammeratskabet, korpsånden, sammenholdet og synliggørelsen.  
Ved øget kontakt rundt i lokalsamfundene og til lokalpressen, og med meningsfyldte aktiviteter - 
særlig for den yngre generation - skal nye medlemmer skaffes. Positiv synliggørelse og omtale er 
derfor absolut nødvendig for at bevare foreningens gode image og styrke rekrutteringen, og 
derigennem sikre Marineforeningens overlevelse på sigt.  
 

Det gode og aktive foreningsliv finder primært sted i afdelingerne, og det er derfor væsentligt at 
understrege, at afdelingerne aldrig må være sig selv nok. Netop det at være en del af Danmarks 
Marineforening er med til at styrke ikke blot landsforeningen udadtil, men i lige så høj grad de 
enkelte lokale marineforeninger. Korpsånd skaber respekt i det omgivende samfund, men igen for 
fortsat at være relevant i tiden er det nødvendigt også at se indad - gør vi de rigtige ting, og gør vi 
tingene rigtigt?.   
 

For at Marineforeningen også i fremtiden er foreningen, hvor gamle og unge orlogsgaster og 
maritimt interesserede mødes, er det vigtigt, at vi fortsat lever op til foreningens overordnede formål  
 

at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - Det Maritime Danmark. 
  

Her ved årsberetningens slutning skal der fra landsbestyrelsen lyde en stor anerkendelse og tak til 
afdelingsbestyrelser og medlemmer for et godt foreningsår 2019, samtidig med en stærk opfordring 
til jer om at fortsætte den gode indsats til styrkelse af Danmarks Marineforening i årene, der kommer. 

 
København, den 15. marts 2019 


