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ÅRSBERETNING 2015 

 
Forsvarets, Politiets og Det civile Beredskabs opgaver, internationalt og nationalt set, var også i 
2015 omfattende og krævende. 
 

For Forsvaret gjaldt det i særlig grad udfordringerne omkring Flyvevåbnets opgave i Irak med 
bombninger af ISIS-styrker og -installationer. Her var der tale om en solid dansk indsats, der 
planmæssigt blev afsluttet i oktober. Men da var det danske bidrag også så nedslidt, både 
personel- og materielmæssigt set, at det gav genlyd i pressen. Fra og med efteråret 2015 bidrager 
Danmark i stedet med en radarovervågningsenhed i området.  
Forsvaret har i 2015 stillet ca. 160 personer til rådighed for NATO i ’Resolute Support Mission’ i 
Afghanistan, med opgaver primært i Kabul og Maza-e Sharif i nord.  
I 2015 udvidedes det danske træningsbidrag til også at omfatte dele af Iraks hær. Begge steder 
gøres der en enestående og nødvendig indsats. 
Også det danske bidrag til FN-missionen i Mali, først i form af et Hercules transportfly og senere en 
mindre dansk styrke til støtte for den danske FN-chef i området, har fungeret yderst tilfredsstillende. 
 

Ser vi samlet på disse fire internationale engagementer, viser det sig imidlertid, at Forsvaret 
mangler redundans og dybde i forhold til længerevarende indsatser - primært forårsaget af 
omfattende økonomiske nedskæringer i forsvarsforligsperioden 2013-2017. Langt inde i dette forlig 
iværksattes der fra politisk side yderligere besparelser på kr. 2,7 mia., hvilket selvsagt ikke kan ske 
uden markante personelmæssige, materielmæssige og operative konsekvenser. 
I de seneste år har også dele af Hjemmeværnet været indsat i nogle af de ovenfor nævnte 
områder, hvilket er et godt bevis på den omstillingsproces dette værn undergår i disse år. 
 

Søværnets internationale rolle har i 2015 primært drejet sig om patruljering ved Afrikas Horn og i 
det østlige Middelhav i forbindelse med Syrien-konflikten. Begge steder har både støtteskibe og 
fregatter været indsat, hver gang med rosende omtale til følge. 
For at sikre det højest opnåelige operative niveau i NATO-flåderegi gennemgik fregatten PETER 
WILLEMOES i 2015 et 6 ugers uddannelses- og testprogram ’Flag Officer Sea Training’ (FOST) 
hos den britiske flåde. Fregatten og den besætning gennemførte det meget krævende program 
fuldt ud tilfredsstillende, og det er planen at de to øvrige fregatter og vore to støtteskibe skal 
gennemføre tilsvarende ’eksaminer’, der gør enhederne i stand til at indgå i NATO’s stående 
oceangående flådestyrker på lige fod med vore normale samarbejdspartnere, især Storbritannien, 
USA, Tyskland og Frankrig. 
Marinehjemmeværnets opgaver er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder 
Politi & Skat, og til disse opgaver er der tilgået værnet nye og hurtige fartøjer - et åbenlyst behov 
synes hermed dækket ind.   
 

Forsvarets opgaver nationalt set har generelt været på niveau med tidligere år; suverænitetshæv-
delse i danske, færøske og grønlandske farvande, havmiljøforureningsbekæmpelse, havover-
vågning, fiskeriinspektion og søredningsopgaver. Opgaverne og udfordringerne er løst både rutine-
mæssigt og professionelt.  
Hjemmeværnet har været indsat, sammen med Det civile Beredskab og Politiet, ved flere over-
svømmelseskatastrofer, og ikke mindst i forbindelse med terrorhandlingerne i København i februar 
2015. Politiets indsats i denne sammenhæng var resolut, men det viste sig efterfølgende at dansk 
politi i den grad mangler mandskab, uddannelse og materiel. Herfra skal der lyde en stærk opfor-
dring til vore politiske ansvarlige om at iværksætte en markant styrkelse af dansk politi. 
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Glædeligt var det at konstatere, at forsvarsministeren sidst i 2015 besluttede at bremse de plan-
lagte besparelser på kr. 125 mio. i Det civile Beredskab. Det forekommer at være en klog beslut-
ning, ikke mindst set i lyset af de klimamæssige udfordringer, der tegner sig i horisonten over tid. 
 

Marineforeningen udtrykker vore klare forhåbninger for de forestående forsvarsforligsforhandlinger 
om, at de kommer til at indeholde substantielle forbedringer på personel- og materielsiden således, 
at danske internationale bidrag kan opnå større udholdenhed og redundans. Desuden, at der tilgår 
de nødvendige personel- og materielmæssige styrkelser, herunder den tredje besætning samt fuldt 
operative ballistiske missilsystemer til alle tre fregatter. Dette kræver tilførsel af markante økono-
miske midler, som også vil bringe Danmarks forsvar tættere på NATO’s økonomiske målsætning 
om afgivelse af 2% af BNP. 
 

Danmarks Marineforening udtrykker herved vor tak, respekt og store anerkendelse af det farefulde 
arbejde Forsvarets, Politiets og Beredskabets personel udfører, - et arbejde hvis formål entydigt er, 
at vi herhjemme kan leve i et trygt og stabilt samfund. Vi ved, at der er trukket særligt store veksler 
på personellet og deres familier i 2015, og derfor skal disse modtage vor særlige påskønnelse. 
  

Marineforeningen vil fortsat stå vagt om vort maritime forsvar og vort vigtige søfartserhverv, og det 
er fortsat grundlaget for medlemskabet af vor forsvarspositive forening. 
______________________________________________________________________________  
 
I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag i april 2015 deltog 26 af vore 
76 afdelinger blandt de 192 flag og faner fra Soldater- og Marineforeninger, der saluterede 
Majestæten under karetturen gennem Københavns centrum. 
 

Allerede få dag efter, den 5. maj, markeredes 70-året for Danmarks befrielse med kranselægnings-
højtidelighed ved Krigssejlernes Mindeanker i Nyhavn i København og mindegudstjeneste i 
Københavns Domkirke. Begge steder deltog Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. 
Også i bl.a. Svendborg og Frederikssund markeredes befrielsesdagen med taler af bl.a. lands-
formanden. 
 

Landsbestyrelsen vurderer ved årets udgang, at Danmarks Marineforening og dens 76 lokal-
afdelinger er godt rustet til at møde de ny udfordringer i en foranderlig verden. 
Foreningen bakker fortsat op om vort Søværn og Det blå Danmark, og vi viderefører foreningens, 
orlogsflådens og søfartens stolte traditioner gennem ”styrkelse af nationens interesse for 
Søværn og søfart”. 
 
 

Almene forhold 
Detaljeret beskrivelse af foreningens situation og virksomhed i 2014. 
 

Medlemssituationen 
Ved udgangen af 2015 var Marineforeningens medlemstal 9.232 - en tilbagegang på 251 
medlemmer i forhold til 2014. Tilbagegangen er dog ikke speciel for Danmarks Marineforening, - 
den opleves desværre generelt i alle Soldaterforeninger. 
Siden 2006 er medlemstal reduceret med 821 medlemmer.   
 

Medlemssammensætningen viser, at andelen af tidligere tjenestegørende under Orlogsflaget 
fortsat er faldende. 
Hvervningen af unge orlogsgaster ved deres hjemsendelse er fortsat i 2015, og der er nu optaget 
godt 100 unge medlemmer på denne ordning. Initiativet, der giver et års gratis medlemskab af 
Danmarks Marineforening, er besluttet at fortsætte i 2016 og 2017. Opgaven for de afdelinger, der 
modtager disse unge medlemmer, er at holde tæt kontakt med dem således, at de benytter 
medlemskabet og vælger afdelingen til når gratisperioden for dem udløber. 
Uanset ethvert medlems baggrund er det dog væsentligt at understrege, at alle medlemmer er 
ligeværdige i Marineforeningen. 
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Tilgangen af nye medlemmer var i 2015 på 571, hvilket er positivt. At Marineforeningen år efter år 
kan tiltrække 500-600 nye medlemmer er glædeligt og viser, at foreningen efter mere end 100 års 
virke stadig har sin berettigelse og kan appellere til danske borgere med maritim baggrund.  
 

Medlemsafgangen var i 2015 på 822. Årsagerne hertil er formentlig mange, og det er nødvendig-
vis heller ikke de samme årsager i hver afdeling. Men at fastholde bestående medlemmer må dog 
være lettere end at hverve nye. Det kræver imidlertid, at bestyrelsen til en hver tid gør sig bevidst 
om hvad medlemmerne forventer af deres medlemskab.  
  

På sendemandsmødet i Korsør oplyses hvilken afdeling, der for 2015 modtager ’Fremdriftsskruen’, 
nemlig den afdeling, der har haft størst nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenest-
gørende under Orlogsflaget. 
 

Økonomi og Administration 
Regnskabsåret 2015 resulterede i et driftsunderskud på kr. 16.963,74 mod et budgetteret overskud 
på kr. 41.000,00. 
Budgetafvigelsen skyldes navnlig, at foreningens køkken er sat gennemgribende i stand i år 2015. 
Udgiften på ca. kr. 100.000,00 kunne ikke udskydes længere, idet gulvet m.v. var undermineret af 
råd og der var fare for, at ansatte og andre i foreningen kunne falde igennem gulvet. 
 

Når afvigelsen ikke blev større end (16.963,74 + 41.000,00) eller kr. 57.963,74 skyldes det, at FU 
har haft fokus på besparelser. I runde tal findes de væsentligste besparelser på:  
Landskontorets drift har bidraget med et mindre forbrug på ca. 14 t. kr. i forhold til budgettet. 
Landsbestyrelens møder andrager ca. 27 t. kr. mindre end budgettet. 
 

En nærmere sammenholdelse af regnskabet med år 2014 viser et fald i medlemskontingenter på 
ca 25 t. kr. Som nævnt ovenfor har vi valgt at udgiftsføre renoveringen af køkkenet i år 2015, hvor 
arbejdet er udført. Disse to poster udgør tilsammen en forringelse af resultatet med ca. 125 t. kr. i 
forhold til år 2014. Sammen med lidt større lønudgifter, som ikke har kunnet modsvares fuldt ud af 
andre besparelser - medfører det den viste nedgang i årets resultat. 
 

Omsætningen i Slopkisten var i 2015 på kr. 304.299,20 mod kr. 343.386,79 i år 2014. 
Dækningsbidraget ved denne aktivitet er dog uændret på ca. 41 t. kr. Når Grundfonden så alligevel 
kommer ud med et minus på kr. 21.851,91 mod et overskud på kr. 12.126,62 i år 2014 - skyldes 
det, at der er brugt væsentlig mere til forny/forbedre foreningens hjemmeside. Endvidere er 
udgiften til medlemshvervning steget fra kr. 15.610,00 til kr. 34.215,00. Begge forøgede udgifter er 
disponeret for at sikre en forening, der også i fremtiden kan tjene sit formål til gavn for nuværende 
og nye medlemmer. 
Med en likvid kapital på godt 400 t. kr. kan det således konstateres, at foreningens økonomi fortsat 
er sund og rask. 
 

Sendemandsmødet 
i Brøndy fandt sted den 2. maj med repræsentanter fra i alt 46 afdelinger. Dermed var 326 af totalt 
491 sendemandsstemmer repræsenteret, svarende til 68 %. Landsformanden fremlagde 
årsberetningen, der blev taget til efterretning. Svendborg afdelingen modtog igen i 2015 
’Fremdriftsskruen’ - for 5. år i træk - flot. 
Herefter fremlagde landskassereren det reviderede årsregnskab.  
Afholdelse af sendemandsmøde 2016 i Korsør blev besluttet, og sendemændene bekræftede at 
sendemandsmødet i 2017 afholdes i Aalborg. 
Under Kontingent og Indskud for 2016 blev landsbestyrelsens forslag om uændret kontingentet 
(kr. 140,00) samt uændret indskud (kr. 75,00) godkendt. 

Ved valg til landsbestyrelsen genvalgtes landsformand Jens Ole Løje Jensen, Brøndby (for 3 år). 
Genvalgt blev også landssekretær Birger Tykskov, Frederikssund (for 3 år). 
Ved valg af revisorer blev Kurt Kaysen, Svendborg, genvalgt. 
For revisor John Engskov, Køge, der i januar 2015 tiltrådte som forretningsfører på landskontoret, 
nyvalgtes Torben Tranberg Jensen, Svendborg. 
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Som revisorsuppleant for Torben Tranberg Jensen nyvalgtes Ida Nørgaard Schweitz, Odense.  
 

Arrangementerne omkring sendemandsmødet indledtes fredag med at landsbestyrelsen blev 
modtaget af borgmesteren på Rådhuset. Om aftenen afholdt afdelingen en flot tilrettelagt 
kammeratskabsaften på Marinegården. Lørdag morgen mødtes deltagerne til march gennem det 
centrale Brøndby, anført af Søværnets Tamburkorps og 14 afdelingsflag. 
Festmiddagen fandt sted i flotte omgivelser i ’Michael Laudrup Lounge’ på Brøndby Stadion, og 
VIP-pladserne på stadions publikumsrækker blev åbnet for deltagerne i aftenens løb. 
 

Den markante repræsentation ved sendemandsmøderne må opfattes som signal om, at der på 
landsbasis fortsat er stor opbakning omkring foreningens virke og aktiviteter. Dog havde 30 
afdelinger valgt ikke at deltage, og dermed fraskrevet sig muligheden for at påvirke beslutningerne 
omkring Marineforeningens fremtidige virksomhed og udvikling. 
 

Jubilarstævnet 
Det årlige Jubilarstævne blev afholdt søndag den 30. august på Holmen med ca. 192 deltagere, 
hvoraf 90 var jubilarer. Heraf var der to x 70-års, fem x 65-års-, 21 x 60-års-, 41 x 50-års- og 21 x 
40-års jubilarer. 
Stævnet indledtes traditionelt med andagt ved orlogspræst Frank Bjørn Christensen og kranse-
lægning ved mindestenen for Søværnets faldne den 29. august 1943, efterfulgt af march med 
Kvindelige Marineres Musikkorps (KMK) i spidsen gennem Nyholm til Planbygningen. 
Landsformanden og Chefen for Søværnets Officersskole, kommandørkaptajn Søren Thinggaard, 
bragte her jubilarerne henholdsvis Marineforeningens og Søværnets hilsen. 
Som værdige modtagere af ’Admiral Carstensens Mindebæger for God Skydning og eksemplarisk 
Tjeneste’ havde Søværnet udvalgt to nyligt hjemsendte værnepligtige: Martin Roose Therkildsen 
og Andreas Gundvaldsen Nørgaard.  
 

Efter stævnets officielle del og pausen, hvor mange af deltagerne besøgte museumsfregatten 
PEDER SKRAM, samledes man i Søofficersskolens smukke aula til Holmens traditionelle bikse-
mad. Som sædvanlig var der god stemning og højt humør med populært underholdningsindslag af 
Kvindelige Marineres Musikkorps.  
Landsbestyrelsen og Jubilarudvalget har efterfølgende takket Søværnets Officersskole, Kvindelige 
Marineres Musikkorps og kokkepersonalet samt de frivillige hjælpere fra Distrikt 1 og 2 - alle styret 
med fast hånd af overhovmester Ole Julsrud, Assens. Uden disse gode kammeraters uundværlige 
indsats, kan Jubilarstævnerne ikke gennemføres i deres nuværende form. 
Ligeledes er København afdelingen blevet takket for deres hjælp med afviklingen af stævnet, og 
for deres store gæstfrihed over for de medlemmer, der overnatter på Nyholm. 
Vi ser tilbage på et - endnu en gang - godt tilrettelagt og vel gennemført stævne. 
 

Landsbestyrelsen 
I årets løb har landsbestyrelsen afholdt sine to ordinære møder - nemlig den 7. marts i Nyborg og 
den 17. oktober i København. 
Ved marts-mødet i Nyborg blev årsberetning, årsregnskab og dagsorden samt oplæg til 
sendemandsmødets afvikling behandlet og godkendt. 
Oktober-mødet blev vanen tro afholdt i Søofficers-Foreningens smukke lokaler i København. Her 
blev foreningens budget for 2016 og 2017 gennemgået og vedtaget.  
Distriktsformændene rapporterede om de mange aktiviteter i afdelingerne, og principielle emner 
blev drøftet.  
I den efterfølgende middag deltog stedfortræder for Chefen for Marinestaben, kommandør Niels 
Jakob Priisholm Hansen, Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens C. Walther, og 
Søofficersforeningens formand, kommandørkaptajn Felix Ebbestad, samt naturligvis foreningens 
æresmedlemmer. Ved disse årlige sammenkomster får landsbestyrelsen lejlighed til at knytte og 
udbygge personlige og værdifulde kontakter til Søværnets og Marinehjemmeværnets ledende 
repræsentanter. 
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Arbejdsgrupperne vedr. Marineforeningens fremtidssikring 
De to arbejdsgrupper, der i 2013 nedsattes for at udarbejde oplæg til Marineforeningens fremtidige 
organisation og struktur efter 100 års jubilæet, afleverede deres resultater i eftersommeren 2015, 
som landsbestyrelsen behandlede på sit møde i oktober. 
På Sendemandsmødet i Korsør i 2016 skal emnet yderligere behandles. 
 

Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget har i 2015 afholdt 9 møder, hvor man bl.a. har behandlet de mange løbende 
sager, som er en del af udvalgets ansvarsområde, samt forberedt landsbestyrelsesmøderne, 
sendemandsmødet og jubilarstævnet.  
Landsformanden har også i 2015 deltaget i en lang række repræsentative aktiviteter. 
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. 
 

Af de øvrige udvalgsmedlemmer har Gert Larsen, Brøndby, som formand for Jubilarudvalget og 
sammen med dettes øvrige udvalgsmedlemmer, varetaget tilrettelæggelse og gennemførelse af 
Jubilarstævnet. 
Ole Julsrud, Assens, har som formand for Mødeudvalget varetaget planlægning og gennemførelse 
af landsbestyrelsesmøderne, samt varetaget koordinationen af sendemandsmødet afdelingen og 
landsbestyrelsen imellem. 
 

Landskontoret 
Marineforeningens landskontor i København er jo foreningens administrative omdrejningspunkt 
med varetagelse af de mange praktiske og forskelligartede nødvendige opgaver. Ved en flot 
besøgt reception på landskontoret den 30. januar 2015 takkede Ib og Leni Ketler samt Palle 
Mosegaard af efter mange års virksomhed til især gavn for afdelingerne rundt i landet. 
Samtidig ansattes John Engskov, Køge, som Marineforeningens forretningsfører på landskontoret. 
John er særdeles godt kendt med arbejdsgangene i Marineforeningen som mangeårig lokal-
afdelingskasserer, og nu formand for Køge afdelingen. Vi byder endnu en gang John velkommen. 
Også i 2015 har vi nydt godt af stor frivillig hjælpsomhed fra Niels Arne Hansen, Skagen med 
ekspedition af effekter fra Slopkisten - en særdeles værdsat indsats.  
Slopkistens effekter, såsom emblemer og tegn, slips, sweaters, gaveartikler og meget andet, udgør 
fortsat et væsentligt bidrag til foreningens synliggørelse. Administrationen af Slopkisten varetages 
nu af forretningsføreren, og overskuddet fra salget går ubeskåret til Grundfonden. 
Et velfungerende landskontor er en væsentlig forudsætning for at foreningen kan yde en effektiv 
service over for afdelingerne og Jeres medlemmer.   
Landsbestyrelsen udtrykker vor store anerkendelse og tak for indsatsen på landskontoret, og 
ligeledes rettes en tak til afdelingerne for et godt og positivt samarbejde i 2015. 
 

Distrikterne 
Samarbejdet inden for distrikterne er i god gænge - såvel mellem distriktets afdelinger som distrik-
terne imellem. Dette medvirker til at foreningen fremstår som en landsdækkende forening, hvor alle 
trækker på samme åre. Især på landsbestyrelsesmødet i oktober berettede samtlige distrikts-
formænd om et rigtig godt og positivt samarbejde mellem afdelingerne i deres respektive distrikter. 
 

Afdelingerne 
Marineforeningen har 76 aktive lokale afdelinger, der er og bliver foreningens fundament. Det er 
her foreningslivet udfolder sig og det gode kammeratskab trives. Det har været positivt gennem 
såvel ’Under Dannebrog’ som i de lokale medlemsblade at konstatere de mange forskellige 
aktiviteter, der har været præsenteret i afdelingerne med henblik på at tiltrække nye og - ikke 
mindst - yngre medlemmer. 
 

Vore maritime traditioner er stadig i højsædet. De adskiller os fra andre foreninger, og de er med til 
at gøre Marineforeningen til noget ganske særligt. Traditionernes bevarelse medvirker til at 
fastholde bestående medlemmer og til at tiltrække nye.  
Men det er vigtigt at man stedse følger med tiden, fornyer sig og tager nye udfordringer op, natur-
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ligvis i respekt for traditionerne. Arbejdet omfatter også hjælp, støtte og omsorg for vore ældste 
medlemmer, og for nationens veteraner fra alle værn og Hjemmeværnet. 
 

Marinestuerne 
Marinestuerne har jo hver deres særpræg. De danner den helt nødvendige ramme om forenings-
livet, de er medvirkende til at styrke Marineforeningen, og de er væsentlige for sammenholdet og 
for kammeratskabet. 
Flere afdelinger har åbnet deres marinestue 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 mange steder grundlaget for afdelingernes økonomi, men må 
dog ikke blive styrende for marinestuernes formål og afdelingernes aktiviteter. 
Svendborg Marineforening åbnede nyt stort marinehus i 2015, bl.a. nødvendiggjort af fortsat 
tilgang af medlemmer. 
 

Landsskytteudvalget og Skyttelavene  

Ved Skyttelavenes landsmøde i 2015 i Hanstholm var der genvalg til sekretær Bo Nielsen, Næstved. 
Ved årets udgang var der 24 skyttelav med i alt 1.669 registrerede medlemmer - en fremgang på 
24 i forhold til året før. Af de registrerede medlemmer udgør de aktive skytter 386, hvilket skyldes 
at i flere afdelinger er samtlige medlemmer også medlemmer af afdelingens skyttelav. 
Landsskyttestævnet blev afholdt i dagene 22.-23. marts i Hanstholm/Thisted, og her deltog 151 
skytter fra i alt 18 skyttelav. Landsskytte blev Henning Jensen, Kolding, med 85 points ud af 100 
mulige, bedste veteran blev Ib Nedergaard, Nyborg, med 98 points ud af 100 mulige, og bedste 
hold blev igen i 2015 Nyborg Skyttelav med 462 points. 
”Fremgangspokalen” gik til Aarhus Skyttelav med en fremgang på 35 points. 
”Hjemmebaneskydningen” 2014/2015 havde Esbjerg Skyttelav som vinder. 
Landsskytteudvalget har en stabil og god økonomi med et årligt kontingent pr. skyttelav på 
uændret kr. 350,-. 
 

’MARINEFORENINGEN Tidsskriftet UNDER DANNEBROG’ 
Forbindelsen til alle medlemmerne, og den udadvendte synliggørelse af Marineforeningen udgøres 
i meget høj grad af vores storslåede medlemsmagasin. Det er Marineforeningens ansigt udadtil og 
derfor en væsentlig del af foreningens image. Vor dygtige og effektive redaktør Leif Mortensen, 
Morsø, og hans uvurderlige store indsats er i den grad med til at gøre medlemsbladet til et af de 
mest læseværdige maritime foreningsblade i Danmark. Bladets fremtræden og indhold er fortsat 
på et meget højt niveau, og det læses med stor interesse - ikke blot af vores medlemmer, men 
ligeledes af Søværnets og Marinehjemmeværnets personel samt af modtagere indenfor hele Det 
blå Danmark.  
Udover at være redaktør for vort medlemsblad, er Leif Mortensen også en særdeles aktiv og 
kreativ gevinst for foreningens udadvendte aktiviteter og information, og han benyttes i stigende 
grad som konsulent ved såvel Søværnets som Marinehjemmeværnets kommunikationsopgaver. 
Fra landsbestyrelsens side lyder en stor anerkendelse af, og tak til, redaktør Leif Mortensen, for 
hans ganske enestående indsats. 
 

Hjemmesiden 
Marineforeningens ny hjemmeside blev præsenteret primo 2015, og den udgør den anden af 
foreningens væsentlige kommunikationsplatforme. Her bringes nyheder og relevant information til 
både medlemmer og andre interesserede, og fra hjemmesiden er der links til afdelingernes 
hjemmesider. Hjemmesiden er i løbet af 2015 udvidet og forbedret, og medlemsmagasinet ’Under 
Dannebrog’s elektroniske udgave er koblet op på 10.584 unikke brugere. Der var ved årets udgang 
113 abonnenter på hjemmesidens Nyhedsbrev. Hjemmesidens intranet-del er flittigt benyttet af 
afdelingerne. 
Omkostningerne til den ny hjemmesides opbygning er afholdt af Grundfonden. 
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Forholdet til Søværnet  
Det gode samarbejde med Søværnet udbyggedes i 2015, og der bliver fra Søværnets ledelse og 
medarbejdere udtrykt en meget 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.  
 

Samarbejdet med Marinehjemmeværnet (MHV) 
Samarbejdet mellem afdelingerne og de lokale MHV-flotiller var også i 2015 særdeles tilfredsstil-
lende. Der er i de senere år knyttet tættere forbindelser mellem afdelinger og flotiller rundt i landet. 
 

Mange af foreningens medlemmer og afdelingsflag deltog igen i 2015 i Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst’s traditionelle Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke med efterfølgende hyggeligt traktement, og 
der skal her udtrykkes en tak til Marinehjemmeværnet for dette gode initiativ.  
  

Holmens Kirke 
Samarbejdet med Holmens Kirke - Orlogsflådens kirke - fungerer upåklageligt. Marineforeningen 
møder altid stor imødekommenhed, og vi modtager spændende invitationer året igennem. 
Holmens Kirke stiller velvilligt orlogspræster til rådighed ved forskellige lejligheder, hvor vi har vist 
flaget og bakket op om nationale begivenheder. Der skal derfor lyde en stor tak til Holmens provst 
og orlogsprovst, til kirkens orlogspræster og medarbejdere.  
 

De øvrige forsvarspositive foreninger 
 

’Folk og Sikkerhed’  
Landsbestyrelsen konstaterer, at der rundt omkring i vore afdelinger lokalt bakkes op om 
Flagdagen d. 5. september, som i høj grad har Folk og Sikkerheds fokus. Ikke mindst gennem 
udgivelsen af to flagaviser årligt sætter Folk og Sikkerhed flagdagen i centrum. 
Blandt flere medlemmer af Marineforeningen deltog landsformanden og landsnæstformanden i 
Folk og Sikkerheds Sikkerhedspolitiske Konference i 2015 på Christiansborg. 
 

’Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd’ (DSM)  
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne fungerer fortsat godt 
gennem ’Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd’, der bl.a. overordnet tager hånd om 
de lokale markeringer af Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, og varetager koordination 
omkring repræsentationen ved større runde dage i Kongehuset samt ved Kongeskibet 
DANNEBROGs sommertogter. 
Fællesrådet har i 2015 afholdt 2 ledermøder, hvor der blev drøftet sager af fælles interesse med 
henblik på at styrke samarbejdet mellem de fire foreninger, og ikke mindst at skabe fælles fodslag 
når der rettes henvendelse til Forsvarets øverste ledelse. I møderne deltog vor landsformand og 
tidl. landsnæstformand. Fællesrådet koordinerer bl.a. repræsentation med flag og faner ved royale 
og andre landsdækkende begivenheder.  
Ved Flagdagen i 2015 var det en glæde at konstatere, at så mange som 71 af i alt 98 kommuner 
markerede dagen med arrangementer og højtideligheder, hvor man viste de, der er eller har været 
udsendt af det officielle Danmark, den anerkendelse og respekt de fortjener. 
Samarbejdet på lokalt plan mellem de forsvarspositive foreninger foregår fortsat gennem de lokale 
’Samvirker’. Landsbestyrelsen finder det væsentligt at dette samarbejde styrkes, og skal derfor 
opfordre afdelingerne til at gå positivt ind i et sådant samarbejde ved at tage kontakt til de øvrige 
soldaterforeninger i lokalområdet med henblik på en fælles indsats for markering af de forsvars-
positive foreninger i lokalsamfundet. Eksempelvis blev mange af de arrangementer, der blev 
afholdt i forbindelse med Flagdagen den 5. september, koordineret via Samvirkerne.  
En særlig opgave for DSM er fortsat veteranhjemmene og driften af disse, som varetages af 
Fonden Danske Veteranhjem, hvori alle medlemmer af DSM har sæde. Denne indsats fra enkelte 
af Marineforeningens medlemmer kan ikke påskønnes nok, og samtidig skal der herfra opfordres 
til, at flere af vore medlemmer melder sig som frivillige hjælpere på veteranhjemmene.  
I 2015 er der åbnet ny veteranhjem i hhv. Odense og Aarhus.  
 
 



 
Sendemandsmøde/Årsberetning 2015  15. marts 2016 

8 
 

’Soldatens og Orlogsgastens Fond’ 
Marineforeningens landsformand er fondens formand. For 2015 var der kun tale om beskedne 
donationer, men fra 2016 ser det lysere ud, så afdelingerne opfordres til at søge tilskud fra Fonden 
i forbindelse med arrangementer, hvori der deltager menigt personel fra Søværnet.  
Sådanne skriftlige ansøgninger skal fremsendes til landsformanden inden arrangementers 
afholdelse med angivelse af arrangement, skønnet antal deltagere samt et budget. 
 

’Den selvejende institution FREGATTEN JYLLAND’  
I 2015 afløste redaktør Leif Mortensen, Morsø, landsbestyrelsesmedlem Ole Julsrud, Distrikt VII, 
som Marineforeningens arbejdsomme repræsentant i fregatinstitutionens bestyrelse.  
Landsbestyrelsen retter en stor tak til Ole Julsrud for veludført opgave i institutionens bestyrelse. 
Fregatten JYLLAND benyttes som udflugtsmål for afdelingerne, og institutionen værdsætter disse 
besøg, der vidner om medlemmernes fortsatte interesse for dette maritime klenodie. Afdelingerne 
opfordres til fortsat at benytte fregatten som udflugtsmål. 
Det lykkedes ikke for fregatinstitutionens bestyrelse i 2015 at bringe fregattens vedligeholdelse på 
Finansloven, så der er hårdt brug for midler til den krævende løbende vedligeholdelse. 
 

’Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER’ 
Foreningen er i bestyrelsen repræsenteret ved landsnæstformanden.  
Selskabet markerede i oktober 2015 Tordenskiold’s 325 års fødselsdag samtidig med Selskabets 
50 års jubilæum, - en storslået fejring i både Holmens Kirke og på Søværnets Officersskole med 
deltagelse af bl.a. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Ved arrangementet modtog Søværnets 
Frømandskorps ’Tordenskiold-prisen’: en statuette af søhelten og en kontant gave. 
 

’Fregatten PEDER SKRAM’ 
Marineforeningen er fortsat medlem af repræsentantskabet ved landsformanden.  
I ’Fregatten PEDER SKRAMs Venner’ varetager flere medlemmer af Marineforeningen stadig den 
meget væsentlige kustodefunktion, koordineret af formanden for vor Frederikssund afdeling Kurt 
Terkelsen.  
 

’Danmarks-Samfundet’ 
der siden 1913 har tildelt flag til vore afdelinger, har også i 2015 afholdt repræsentantskabsmøde, 
hvori Marineforeningen var repræsenteret. 
Organisationen er velfungerende og i god gænge. 
 

Samarbejdet med udlandet 
Det nordiske samarbejde er først og fremmest udtrykt gennem De Nordiske Militære Kammerat-
foreningsstævner og De Nordiske Orlogsstævner. 
De 4 nordiske Militære Kammeratforeninger samledes i juni 2015 til Det 35. Nordiske Stævne i 
Aalborg med et righoldigt og spændende program, suppleret med værdifuldt kammeratligt samvær. 
Fra Marineforeningen deltog 5 medlemmer. Tak til DSM for et udbytterigt og godt tilrettelagt stævne. 
 

Marineforeningens fremtid 
Danmarks Marineforening står godt rustet til at møde de næste mange års udfordringer, men det 
er nødvendigt med en fremtidssikring af foreningen - et arbejde, der er godt i gang.  
Der er fortsat en pæn medlemstilgang, hvilket er meget positivt, men opgaven er at sikre medlem-
mernes fortsatte forbliven i foreningen ved gode og attraktive aktiviteter.  
Afdelingerne skal til stadighed have foreningens formål for øje, herunder at holde vore stolte 
orlogstraditioner i hævd. Netop disse er blandt Marineforeningens særlige kendetegn, og de er i 
høj grad med til at styrke kammeratskabet og sammenholdet.  
 

For at opnå den nødvendige medlemstilgang skal der derfor gøres en øget indsats i det 
opsøgende arbejde - især med henblik på at hverve medlemmer fra Søværnet og Marinehjemme-
værnet - og ikke mindst yngre medlemmer. Det er således nødvendigt at ’tænke ud af boksen’. 
Ved øget kontakt rundt i lokalsamfundet og til lokalpressen, og med meningsfyldte aktiviteter - især 
for den unge generation - skal nye medlemmer skaffes. Positiv synliggørelse er derfor absolut 
nødvendig for at bevare foreningens gode image, og derved styrke den fremtidige rekruttering.  
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Netop for at understøtte dette arbejde er det særdeles vigtigt, at Marineforeningens 100-års 
Jubilæumsudstilling, der sætvis består af 3 ’roll-ups’ samt en ’roll-up’ om Fregatten JYLLAND 
kommer ’ud at arbejde’ i lokalsamfundene, fx i biblioteker, banker, sportshaller og andre steder, 
hvor folk kommer. Udstillingerne kan rekvireres hos distriktsformændene. 
 

Det gode og aktive foreningsliv finder sted i de lokale afdelinger, men det er væsentligt at under-
strege, 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, men i lige så høj grad de enkelte 
lokale marineforeninger.   
 

For at Marineforeningen også i fremtiden kan være stedet, hvor gamle og unge gaster og maritimt 
interesserede mødes, er det således vigtigt, at vi fortsat lever op til vort formål  
 

at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark. 
  
Til slut skal der fra landsbestyrelsen lyde en stor anerkendelse og tak til afdelingsbestyrelser og 
medlemmer for et godt forsamlingsår med en stærk opfordring til at fortsætte den gode indsats til 
styrkelse af Danmarks Marineforening og dens formål i 2016 og årene derefter. 
 
 
 
København, den 15. marts 2015 


