Bilag B til indkaldelsen til Sendemandsmøde 2018.

ÅRSBERETNING 2017
Også i 2017 har dansk forsvar markeret sig positivt, herhjemme såvel som i udlandet. Trods vores
relativt lave forsvarsbudget, viser Forsvaret, at man godt kan løse endog meget komplicerede
opgaver i det samlede NATO-forsvar.
Krigen mod 'Islamisk Stat' (IS) i Syrien og Irak er i årets løb på globalt plan blevet erklæret for
vundet, men organisationen er dog endnu ikke definitivt besejret. Flygtningestrømmene, der følger
af krigen, er fortsat en stor udfordring for mange europæiske lande.
Forsvaret har først og fremmest fortsat sit engagement i krigen mod IS med i februar 2017 at lade
fregatten PETER WILLEMOES indgå i den amerikanske 'US Carrier Strike Group 2', der opererede
først i Middelhavet, og senere på året forlagde til Den persiske Bugt som en del af operation 'Cooperative Deployment'. Fregatten forlod planmæssigt styrken i maj 2017.
Desuden har styrker fra både Søværnets Frømandskorps og fra Jægerkorpset opereret professionelt i både Irak og Syrien i årets løb.
Flygtningestrømmene fra en del nordafrikanske lande har i 2017 atter været en stor udfordring for
EU. Uanset Danmarks EU forsvarsforbehold, har Flyvevåbnet i nogle måneder deltaget med et
overvågningsfly af typen ’Challenger’ i den civile grænseovervågningsoperation 'Frontex', hvor flyet i
øvrigt ved en enkelt lejlighed opsporede og fulgte sejlende narkosmuglere, der så blev tilbageholdt
af maritime politistyrker - en opsigtsvækkende aktion med positivt udkomme.
I Afghanistan og Irak har Hæren fortsat ydet solide uddannelsesbidrag til genopbygning af lovlige
militære og civile sikkerhedsstyrker, og opgaverne er udført meget professionelt.
Taliban udgør stadig en ikke uvæsentlig trussel i landet, så behovet for støtte fra NATO, herunder fra
dansk forsvar, er fortsat nødvendig.
FN-missionen i Mali i Vestafrika er fortsat gennem hele 2017, i en periode også med danske bidrag
bestående af specialoperationsstyrker og et Hercules transportfly.
Anti-piratmissionen ud for Somalias kyst blev ved udgangen af 2016 erklæret for endeligt afsluttet
med succes. Flyvevåbnet har dog, i en kortere periode i 2017, bidraget med et overvågningsfly.
I alle de nævnte operationsområder har danske styrker i 2017 udført enestående indsatser.
I disse år gennemgår Søværnets større enheder på skift det krævende britiske trænings- og testprogram 'Flag Officer Sea Training', som fregatten PETER WILLEMOES, som første danske enhed,
succesfuldt gennemførte i efteråret 2016. Det aftvinger den allerstørste respekt, og for Søværnet er
det ikke alene et bevis på den allerhøjeste professionalisme, men også på høj moral, integritet og
faglig dygtighed.
Marineforeningens medlemmer sender et kraftigt skulderklap sammen med et 'Bravo Zulu' til
Søværnet og det personel, der har bragt os helt til tops i NATO's 'superliga'.
I juni 2017 indtraf det tragiske jordskred i Grønland, fulgt af en ødelæggende tsunami med fire omkomne til følge. Her udførte Søværnet en imponerende og beundringsværdig langvarig redningsindsats i en næsten udslettet bygd med VÆDDEREN og EJNAR MIKKELSEN - det påkalder sig vor
største respekt og anerkendelse.
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Det holdt desværre helt urimeligt hårdt for vore politikere i Folketinget at indgå det meget nødvendige og længe ventede forsvarsforlig i 2017, men forliget kom i hus i begyndelsen af 2018, så
resultatet behandles derfor ikke i denne årsberetning.
Lad os vende os mod de nationale forhold: Marinehjemmeværnets opgavekompleks er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder Politi & Skat; en indsats, der giver god mening og
tjener nationen. Marinehjemmeværnets bidrag til det nationale beredskab, havmiljøovervågning og
ikke mindst søredning er helt væsentlige for løsningen af det samlede nationale opgavespektrum.
I disse år arbejder Marinehjemmeværnets ledelse med bl.a. at projektere ny fartøjer til afløsning af
de efterhånden 30 år gamle fartøjer af 'MHV 800'-klassen. Danmarks Marineforening skal her opfordre til, at man bygger et tilsvarende antal fartøjer som i dag således, at der i alle egne af Danmark
findes statsfartøjer til hurtig indsættelse, uanset om opgaven er søredning, farvandsovervågning og
suverænitetshævdelse eller støtte til civile myndigheder. Det skylder man befolkningen.
Dansk Politis opgaver, internationalt og nationalt set, var også i 2017 omfattende og krævende, idet
terrortrusselsbekæmpelse og indvandring stadig er stærkt mandskabskrævende. Tilgangen i 2017
af politikadetter til grænseovervågning er kun en dråbe i havet i en etat, der i den grad trænger til
mandskabsforøgelse for at vi som lovlydige borgere kan føle os trygge i egne rammer og i vor færden på gader og stræder. Derfor blev Forsvaret også i 2017 pålagt at udvide støtten til Politiet i form
af bl.a. ’Frontex’, bevogtningsopgaver ved grænsen og ved særligt udpegede steder i København.
Det civile Beredskabs situation er fortsat bekymrende. Der er reelt behov for tilførsel af yderligere
økonomiske midler for at Beredskabet kan sættes i stand til fremadrettet at håndtere de voldsomme
klimamæssige udfordringer, der desværre må imødeses.
Marineforeningen står vagt om dansk Forsvar, Politi og Beredskab, og vi står også vagt om vore
vigtige søfarts- og fiskerierhverv, der udgør grundlaget for Danmark som en søfartsnation.
Marineforeningens er politisk uafhængig, men forsvarspositiv, og som sådan bidrager vi til udbredelsen af kendskabet til samfundets maritime dele, Søværn og Marinehjemmeværn såvel som
Handels- og Fiskeriflåderne og andre maritime interesser.

_______________________________________________
Særlige forhold og begivenheder i 2017
Den teknologiske udvikling har også indvirkning på Marineforeningen. I 2017 besluttede landsbestyrelsen at lade vor mangeårige elektroniske medlemsdatabase og regnskabssystem udskifte.
Desværre må det konstateres, at systemerne ikke var driftsklare d. 1. januar 2018, som var aftalt
med firmaet.
Gennem et meget frugtbart samarbejde med Den Selvejende Institution Fregatten JYLLAND, Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, Køge Maritime Modelbyggerlaug og Marineforeningen tilrettelagdes i
slutningen af 2017 en skibsmodeludstilling, 'Modeller på podier', ved fregatten JYLLAND i Ebeltoft.
26 afdelinger har udlånt i alt 69 skibsmodeller og 18 maritime rariteter fra deres marinestuer.
Udstillingen, der har kontreadmiral Nils Wang som protektor, åbnes d. 10. februar 2018, og den
løber frem til d. 2. december 2018.
Busten af viceadmiral Aage Helgesen Vedel (1894-1981, flådens chef 1941-58), som Marineforeningen tog initiativ til og bekostede fremstillingen af, blev i 1993 afsløret i Orlogsmuseets foyér af
Hendes Majestæt Dronning Ingrid.
Som følge af Orlogsmuseets flytning til Tøjhuset ved Christiansborg i 2016, er busten i 2017 blevet
placeret smukt i Holmens Kirkes kapelsal. En markering i Holmens Kirke på 75-årsdagen for flådens
sænkning er nu under planlægning, og vil foregå d. 29. august 2018.
Marineforeningens medlemmers gennemsnitlige levealder er selvsagt stigende, og medlemstallet på
landsplan er dalende. Derfor har landsbestyrelsen i 2017 intensiveret sit fokus på behovet for tilgang
af nye medlemmer, og den indsats vil løbe over de næste mange år.
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Synlighed i det omgivende samfund er en af de væsentligste nøgler til medlemsfremgang, og alle
vore afdelinger har derfor også en stor opgave og forpligtelse i dette arbejde.
Ved udgangen af 2017 vurderer Landsbestyrelsen, at Danmarks Marineforening med vores 75
lokalafdelinger er godt rustet til at møde de nye udfordringer i en foranderlig verden.
Foreningen bakker fortsat 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 foreningens status og virksomhed i 2017.
Medlemssituationen
Ved udgangen af 2017 var Marineforeningens medlemstal 8.912 - en tilbagegang på 200 medlemmer i forhold til 2016. Hertil skal bemærkes, at ca. 100 af denne tilbagegang skyldes de unge
værnepligtige, som efter et års gratis kontingent ikke har fornyet deres medlemskab.
Tilsvarende tilbagegang erkendes desværre også i Soldaterforeningsbevægelsen på landsplan.
Siden 2006 er Marineforeningens medlemstal reduceret med 1.141 medlemmer.
Medlemssammensætningen ved udgangen af 2017 viser, at andelen af begrebet 'tjenestegørende
under Orlogsflaget' fortsat er svagt faldende, nu på 54%.
Tilbuddet til Søværnets værnepligtige om, ved deres hjemsendelse at modtage 1 års gratis medlemskab, der gjaldt i årene 2014-16, blev i 2017 erstattet af et tilbud om at modtage tre gratis numre af
'Marineforeningen Tidsskriftet Under Dannebrog', idet størstedelen af de unge hjemsendte desværre
ikke kunne fastholdes som medlemmer i afdelingerne.
Tilgangen af nye medlemmer var i 2017 på 585, hvilket må anses for positivt. At Marineforeningen
kan tiltrække 500-600 nye medlemmer årligt, er glædeligt. Det viser, at foreningen, efter mere end
100 års eksistens, stadig appellerer til danske borgere med maritim baggrund og/eller interesse.
Medlemsafgangen var i 2017 på 785. Årsagerne hertil er formentlig mange, og det er næppe helt de
samme årsager i hver afdeling. At fastholde bestående medlemmer er dog trods alt lettere end at
hverve nye, men det kræver at bestyrelsen hele tiden er bevidst om hvad medlemmerne forventer af
medlemskabet.
På sendemandsmødet i Køge d. 28. april 2018 bekendtgøres hvilken afdeling, der for 2017 modtager
’Fremdriftsskruen’, nemlig den afdeling, der har haft størst nettotilgang af medlemmer, der er eller har
været tjenestegørende under Orlogsflaget.

Økonomi og administration
Regnskabsåret 2017 resulterede i et driftsoverskud på kr. 118.695 mod et budgetteret underskud på
kr. 40.000.
Budgetafvigelsen skyldes navnlig, at foreningen endnu et år har haft fokus på omkostningerne, og
besparelserne ligger navnlig på kontorhold/maskiner samt på lønninger, møder og repræsentation.
De samlede besparelser androg netto kr. 66.270 mindre end budgetteret.
I forhold til budgettet var der færre indtægter end forudsat. Således kom der kr. 7.407 mindre ind på
kontingenter m.v. Nettoudgiften til ’Under Dannebrog’ blev kr. 87.710 mindre end budgettet.
Der har ikke været ekstraordinære poster i året 2017.
Der er hensat kr. 100.000 til fornyelsen af foreningens IT system (medlemsdatabase og regnskabssystem). Tilsvarende blev der hensat i år 2016. Fornyelsen af vores IT system forventes afsluttet i
2018, og vil på dette tidspunkt have kostet små 300.000 kr.
Der blev i 2017 ansøgt om fondsmidler til at støtte den tiltrængte IT-fornyelse, men uden held.
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En nærmere sammenholdelse af regnskabet med år 2016 viser et fald i medlemskontingenter på kr.
25.297. Omkostningerne er steget med kr. 6.532, som blandt andet kan henføres til, at
rejseudgifterne afhænger af hvor i landet, der afholdes sendemandsmøde.
Omsætningen i Slopkisten var i 2017 på kr. 312.199 mod kr. 290.479 i år 2016.
Dækningsbidraget ved denne aktivitet er steget til kr. 48.461. Mere effektive indkøb og mulighed for
lidt lavere priser har medført en forbedring af tallene. Også introduktionen af den ny vinterjakke har
medvirket til den forbedrede omsætning.
Grundfonden kom i 2017 ud med et plus på kr. 61.393 mod kr. 11.250 i år 2016.
Det kan således konstateres, at foreningens økonomi fortsat er sund og rask.

Sendemandsmødet
fandt sted i Aalborg den 13. maj 2017 med 165 repræsentanter fra i alt 51 afdelinger. Dermed var
358 af totalt 470 sendemandsstemmer repræsenteret, svarende til 76,1%.
Landsformanden fremlagde årsberetningen, der blev taget til efterretning.
Struer afdelingen, der blev genstiftet i 2015, modtog ’Fremdriftsskruen’ for en nettotilgang af 'tjenstgørende under orlogsflaget' på 19 medlemmer - meget flot.
Herefter fremlagde landskassereren det reviderede årsregnskab.
Marineforeningens fremtidssikring var emnet for landsbestyrelsens væsentligste forslag på mødet.
Efter en god og sober debat afsluttedes forhandlingen om dette emne.
Den nedsatte 'Arbejdsgruppe Fremtidssikring af 2016' (AF 2016) har i 2017 arbejdet med både
organisationsændringer og med fokusområdet 'medlemshvervning'.
Afholdelse af Sendemandsmøde 2018 i Køge blev besluttet, og sendemændene bekræftede at
Sendemandsmødet i 2019 skal afholdes i Randers, og i 2020 i Svendborg.
Under 'Kontingent og Indskud for 2018' blev landsbestyrelsens forslag om kontingentstigning på kr.
10,- til kr. 150,- vedtaget, ligesom uændret indskud, kr. 75,- blev vedtaget.
Ved valg til landsbestyrelsen genvalgtes landsnæstformand Søren Konradsen, Amager 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 Schweitz, Odense (1 år).
Arrangementerne omkring sendemandsmødet indledtes fredag med at landsbestyrelsen blev modtaget af Aalborgs Kommunes viceborgmester Mads Sølver Pedersen på byens gamle rådhus.
Om aftenen holdt afdelingen en flot besøgt kammeratskabsaften i Marinestuen.
Lørdag morgen mødtes deltagerne til march gennem dele af Aalborg, anført af Søværnets Tamburkorps og 10 afdelingsflag.
Festmiddagen, der samtidig var afdelingens 100-års jubilæumsfest, fandt sted i flotte lokaler på
Hotel Comwell Hvide Hus med efterfølgende god underholdning og 'dans på dækket' for de omkring
300 deltagere. Alt i alt et rigtig godt tilrettelagt og gennemført Sendemandsmødearrangement.

Jubilarstævnet
blev afholdt søndag den 27. august på Holmen med 181 deltagere. Heraf var der én 75-års-, fem
70-års-, otte 65-års-, 26 60-års-, 45 50-års-, fire 40-års- jubilarer og én 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, Arne
Christensen og landsformanden. Derpå marcheredes, anført af Kvindelige Marineres Musikkorps
(KMK) gennem Nyholm til Planbygningen. Her bragte landsformanden og Chefen for Søværnets
Officersskole (SOS), kommandør Søren Thinggaard Larsen, jubilarerne og de øvrige deltagere
henholdsvis Marineforeningens og Søværnets hilsen.
Som værdig modtager af ’Admiral Carstensens Mindebæger for God Skydning og eksemplarisk
Tjeneste’ havde Søværnet udvalgt hjemsendt værnepligtig Mathias Vinter Johannsen.
Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, der var inviteret med som
gæst, overbragte en hilsen fra Marinehjemmeværnet, og tildelte derpå landsnæstformand Søren
Konradsen Hjemmeværnets Fortjenstmedalje for det store arbejde landsnæstformanden gennem
årene har udført for at styrke og uddybe samarbejdet mellem Marinehjemmeværnet og Danmarks
Marineforening.
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Efter stævnets officielle del og pausen, hvor mange af deltagerne besøgte museumsfregatten PEDER
SKRAM, samledes man i SOS' smukke aula til Holmens traditionelle biksemad. Som sædvanlig var
der god stemning og højt humør med populære orkesterindslag af KMK.
Landsbestyrelsen og Jubilarudvalget har efterfølgende takket SOS, KMK 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 - flot tilrettelagt og meget velgennemført stævne.

Landsbestyrelsen
I årets løb har landsbestyrelsen afholdt sine to ordinære møder - nemlig den 4. marts i Nyborg og
den 7. oktober i København.
Ved forårssamlingen i marts i Nyborg blev årsberetning, årsregnskab og dagsorden samt oplæg til
Sendemandsmødets afvikling behandlet og godkendt.
Oktobermødet blev, for første gang, afholdt i Søofficers-Foreningens ny nyindrettede smukke lokaler
i Kommandantgården i Kastellet.
Foreningens budget for 2017 blev gennemgået og vedtaget, og distriktsformændene rapporterede
om de mange aktiviteter i deres afdelinger, ligesom principielle emner blev drøftet.
I den efterfølgende middag deltog Chefen for 2. Eskadre, kommandør Carsten Fjord-Larsen og
Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. I sin tale, på vegne af Chefen for Marinestaben,
roste kommandøren Marineforeningen for en solid opbakning og indsats som ikke mindst Søværnets
ambassadører i civilsamfundet.

Marineforeningens fremtidssikring
Nedsættelsen af arbejdsgruppen ’AF 2016’, der fulgte af beslutningerne ved Sendemandsmøde
2016, førte til formulering af et pragmatisk forslag til fremtidssikring af Marineforeningen, hvor frivillighed og positiv accept er fremherskende for at undgå at nogle afdelinger kan føle sig ramt af diktat
og/eller, for dem, urimelige flertalsbeslutninger. Forslaget, der efterfølgende er bearbejdet af landsbestyrelsen, blev fremsat på Sendemandsmødet i 2017 i Aalborg. Forsamlingen valgte her at lade
arbejdsgruppen fortsætte sit arbejde sådan, at der senere kan vedtages gennemarbejdede forslag.

Forretningsudvalget og landsledelsen
Forretningsudvalget (FU) har i 2017 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.
Landsformanden har i 2017 deltaget i et større antal møder og repræsentative aktiviteter, bl.a. i
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM), Fonden Danske Veteranhjem (FDV),
Soldatens og Orlogsgastens Fond, Vedel-fonden samt ved udnævnelser på Søofficersskolen og
andre repræsentationsopgaver, herunder Nytårskur ved hoffet og Folk & Sikkerheds sikkerhedspolitiske konference, kranselægninger mv.
Af de øvrige udvalgsmedlemmer har Gert Larsen, Brøndby, som formand for Jubilarudvalget og
sammen med dettes øvrige udvalgsmedlemmer, varetaget tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
Jubilarstævnet på Holmen.
Ole Julsrud, Assens, har som formand for Mødeudvalget, varetaget planlægning og gennemførelse
af landsbestyrelsesmøderne sammen med landssekretæren, og desuden varetaget koordinationen
af sendemandsmødet afdelingen og landsbestyrelsen imellem. Desuden har Ole Julsrud i en årrække været Jubilarstævnets hovmester.
Efter Ole Julsruds eget valg vil han her i 2018 fratræde posten som distriktsformand for Distrikt 7 og
rollen som Jubilarstævnets hovmester.
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.
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Landskontoret og Slopkisten
Foreningens administrative omdrejningspunkt er jo landskontoret, der varetager de mange praktiske
og forskelligartede nødvendige opgaver i forhold til afdelinger og leverandører. Forretningsfører John
Engskov, Køge, udfører et omfattende arbejde, der påkalder sig ros og respekt.
Særlig opgaven med tilrettelægning og indførelse af ny medlemsdatabase og nyt regnskabssystem
har lagt beslag på meget af John's tid.
Også i 2017 har vi nydt godt af stor frivillig hjælpsomhed fra Ib Ketler, Brøndby, og Niels Arne Hansen, Skagen, med de løbende arbejdsopgaver, ikke mindst den meget væsentlige varemodtagelse
og -kontrol, samt løbende pakning og ekspedition af slopkisteeffekter til afdelingerne - en særdeles
værdsat indsats fra alle sider.
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. I 2017
introduceredes en ny vinterjakkemodel, som har vist sig at være en stor salgssucces.
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 varemærkebeskyttelsesloven,
og desuden underminerer økonomien i Grundfonden. Proceduren for afdelingernes anvendelse af de
nævnte symboler skal følges: at man skriftligt ansøger landsbestyrelsen, i praksis til afgørelse i FU.
Et velfungerende landskontor er en væsentlig forudsætning for at foreningen kan yde en effektiv
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 i 2017.

Distrikterne
Sendemandsmødets beslutning om reduktion af distriktsantallet fra 13 til 9, der er sket ud fra frivillighed og lokale initiativer, har vist sin værdi i landsbestyrelsens arbejde.
Den gennemførte reduktion medfører desuden en mindre økonomisk besparelse på mødeudgifterne.
Samarbejdet internt i de enkelte distrikter, indbyrdes mellem distrikterne og med landsledelsen og
landskontoret, har i 2017 fungeret tilfredsstillende. Dermed fremstår foreningen som én landsdækkende enhed, hvor alle ’i båden’ trækker årerne synkront på en sikker kurs.

Afdelingerne
Marineforeningen har 75 velfungerende lokalafdelinger, der er og bliver foreningens fundament. Det
er her foreningslivet udfolder sig og det gode kammeratskab udfolder sig, 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 stedse 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 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 2017 fejrede Aalborg, Ebeltoft og Helsingør afdelingerne hver især deres 100-års jubilæer med stort
anlagte receptioner, i Ebeltoft og Helsingør endda med medvirken af Søværnets Tamburkorps.

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.
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Omsætningen i marinestuerne udgør oftest grundlaget for afdelingernes økonomi, men den må dog
ikke blive styrende for marinestuernes formål og afdelingernes aktiviteter.
Vejle, Thyborøn og Struer afdelingerne åbnede nye marinestuer i 2017, Struer under medvirken af
bl.a. Marinehjemmeværnets Tambourkorps Vest - flot og meget relevant.
I 2017 har afdelingerne i Ribe og Kerteminde desværre måttet opgive deres marinestuer.
I løbet af 2017 blev det erkendt, at nogle kommuner ønsker at sælge deres faste ejendomme for at
få bedre råd til ældrepleje, børneinstitutioner og skoler, eller at tilpasse huslejen til markedsniveau,
hvilket har kastet nogle afdelinger ud i kamp for at redde deres kommunalt lejede Marinestuer. Det
er stadig en særlig udfordring, der kan true sammenhold og kammeratskab i en afdeling hvis
Marinestuen må opgives. Landsbestyrelsen er opmærksom på udfordringerne, men ser i øjnene, at
der ikke er så meget at stille op.

Landsskytteudvalget og Skyttelavene
Ved udgangen af 2017 er der registreret 22 skyttelav (SL) med i alt 1.548 medlemmer. Af de registrerede medlemmer udgør de aktive skytter 381, hvilket skyldes, at i flere afdelinger er samtlige
medlemmer også medlemmer af afdelingens skyttelav.
Ved landsmødet i 2017 var der genvalg til formand Pierre Jensen, København Skyttelav (SL).
Landsskyttestævnet 2017 blev afholdt i Skive d. 18.-19. marts, og her deltog 164 skytter fra i alt 19
skyttelav. Landsskytte blev Alfred Kristensen, Skive, med 184 points ud af 200 mulige.
Bedste veteran blev Jørn Mortensen, Ebeltoft, med 198 points ud af 200 mulige, og bedste hold
blev igen Nyborg Skyttelav med 913 points med flest samlede X-10'ere mod Esbjerg, også med
913 points, dog med færre X-10'ere.
’Fremgangspokalen’ gik til Hanstholm/Thisted Skyttelav med en fremgang til 80 points.
Tak til Skive for et godt arrangeret stævne.
’Hjemmebaneskydningen’ 2016/2017 havde igen Esbjerg Skyttelav som vinder med 1.867 points.
Landsskytteudvalget har en stabil og god økonomi med et årligt kontingent pr. skyttelav på uændret
kr. 350,-.

’MARINEFORENINGEN Tidsskriftet UNDER DANNEBROG’ (MTUD)
udgør forbindelsen til alle 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, ligesom man kan læse samtlige udgivelser siden 1912 på hjemmesiden.
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. Desværre må det forventes,
at tilskuddet fra Bladpuljen i de kommende år aftrappes for på sigt formentlig helt at bortfalde.
Det var også vor flittige redaktør, der sammen med DSI Fregatten JYLLAND’s ny direktør Lars H.
Olsen, undfangede den glimrende idé at tilrettelægge og præsentere den tidligere nævnte skibsmodeludstilling i 2018.
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.

www.marineforeningen.dk
er flittigt besøgt af nær og fjern. Vores bladredaktør Leif Mortensen, sammen med firmaet ’IT-Pilot’,
redigerer, i tæt samarbejde med landssekretæren, hjemmesiden, der dels giver et relevant indtryk af
Marineforeningen, men også for medlemmerne udgør en væsentlig vidensbank om såvel
foreningens organisatoriske forhold som aktiviteter, hvortil afdelingerne også kan byde ind.
Tidsskriftet Under Dannebrogs elektroniske udgave er koblet op på ca. 20.000 unikke brugere.
Der var ved årets udgang 278 abonnenter på hjemmesidens Nyhedsbrev.
Hjemmesidens intranet-del benyttes flittigt af afdelingerne.
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Søværnet
Det gode samarbejde med SVN er fortsat i 2017, og der bliver fra ledelse og medarbejdere 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.
I 2017 deltog Marineforeningen med 11 afdelingsflag og gaster i arrangementet på Nyholm den 29.
juni, hvortil sejlkutterne SVANEN & THYRA ankom efter deres 8 mdr. lange togt til bl.a. De Vestindiske Øer og til USA. Såvel fartøjscheferne, Chefen for 1. Eskadre som Chefen for Marinestaben
har efterfølgende udtrykt påskønnelse af Marineforeningens synlige tilstedeværelse.

Marinehjemmeværnet (MHV)
Samarbejdet mellem afdelingerne og de lokale MHV-flotiller har også i 2017 været meget tilfredsstillende, ligesom vore tætte forbindelser til Kvindelige Marineres Musikkorps (KMK) er bevaret og
styrket lige siden korpsets optrådte i Marineforeningsregi i 1946. Ved Jubilarstævnet i august måned
2017 på Nyholm returnerede Marineforeningen korpsets nyforsølvede tambourstav, som foreningen
allerede i 1949 skænkede KMK.
Der er i de senere år knyttet tættere forbindelser mellem afdelinger og flotiller rundt i landet.
Mange af foreningens medlemmer og afdelingsflag deltog atter i 2017 i Marinehjemmeværnets
Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København med efterfølgende hyggeligt traktement, og der
skal her udtrykkes en tak til Marinehjemmeværnet og Holmens Kirke for dette gode initiativ.
Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, var hovedtaler, og admiralens meget
positive omtale af også Marineforeningernes engagement og synlighed vakte begejstring blandt
vore mange deltagere i kirken.

Holmens Kirke
Samarbejdet med Holmens Kirke fungerer upåklageligt.
I 2017 lykkedes det, med venlig bistand fra menighedsrådet og orlogsprovsten, at placere busten af
viceadmiral A. H. Vedel i kirkens kapelsal, i øvrigt lige ved siden af søhelten Tordenskiold.
Marineforeningen møder altid stor imødekommenhed, og landsformanden m.fl. modtager spændende invitationer året igennem, fx til Kirkeministerens årlige julekoncert. 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 øvrige ansatte.

De øvrige forsvarspositive foreninger
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) & Veteransagen
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne i DSM fungerer fortsat godt.
DSM tager overordnet hånd om bl.a. 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 anløb af havnene under sommertogterne.
Det er også gennem DSM, at kontakten til og fra forsvarets øverste ledelse går. I 2017 har der således været afholdt et konstruktivt møde mellem DSM, forsvarschefen og viceforsvarschefen.
DSM har i 2017 afholdt 2 ledermøder, hvor sager 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. Det er også gennem DSM, at vi løbende har 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.
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 afdelingerne 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 blev mange af de arrangementer, der blev afholdt i forbindelse med Flagdagen den 5. september, koordineret via samvirkerne, hvilket er særdeles positivt.
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En særlig opgave for DSM er fortsat veteranhjemmene og driften af disse, som varetages af
Fonden Danske Veteranhjem (FDV), hvori alle medlemmer af DSM har sæde. Indsatsen 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, som i dag er i
Fredericia, København (Frederiksberg), Aalborg, Aarhus og Odense.
DSM’s ledermøder afholdes på Marineforeningens landskontor, og fra Marineforeningen deltager
landsformanden og -næstformanden.
Folk og Sikkerhed (F & S)
var meget aktiv gennem hele det langstrakte forhandlingsforløb, der førte til indgåelsen af forsvarsforlig 2018-23. Landsformanden og -næstformanden deltog bl.a. i F & S' sikkerhedspolitiske
konference på Christiansborg, der som hovedemne havde deres alternative forsvarsrapport som et
relevant bud på det kommende forsvars organisering, økonomi og virksomhed.
Landsbestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at der rundt omkring i vore afdelinger lokalt bakkes
op om Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, som i høj grad har F & S’ fokus, ikke mindst
med udgivelsen af to årlige flagaviser, der sætter Flagdagen i centrum over det ganske land.
I 2017 blev dagen markeret i 88 ud af de 98 kommuner, og overalt, hvor det var muligt, medvirkede
Marineforeningens afdelinger aktivt på den ene eller anden måde - en prisværdig indsats.
Soldatens og Orlogsgastens Fond
Marineforeningens landsformand er fortsat fondens formand. Grundet det lave afkast, blev der ikke
uddelt donationer i 2017, men situationen er nu bedret, og man forventer at uddele donationer i 2018.
Den Selvejende Institution Fregatten JYLLAND
Vor redaktør af MTUD, Leif Mortensen, er fortsat Marineforeningens repræsentant i bestyrelsen. Opgaven med at sikre økonomien til at kunne fortsætte fregattens bekostelige løbende vedligeholdelse
er fortsat en udfordring.
Fregatinstitutionen har i 2017 ansat ny direktør, Lars H. Olsen og ny udstillingsleder, Helle Sigh.
Afdelingerne opfordres til at benytte fregatten som et for medlemmerne relevant udflugtsmål, ikke
mindst i 2018, hvor den tidligere omtalte skibsmodeludstilling 'Modeller på podier' løber.
Landsbestyrelsen takker redaktøren for vel udført repræsentation i fregattens bestyrelse i 2017.
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
Landsnæstformanden repræsenterer Marineforeningen i Selskabets bestyrelse, hvor han 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.
Selskabet holder sine bestyrelsesmøder på Marineforeningens landskontor.
Fregatten PEDER SKRAM
Landsformanden er fortsat medlem af ’Fonden PEDER SKRAMs Repræsentantskab’.
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 fregatten et besøg - en relevant aktivitet for medlemmerne.
I december 2017 gik fregattens oprindelige ejer og initiativtager til museumsskibet, viceadmiral
Jørgen F. Bork, fra borde, 90 år. I bisættelsen fra Holmens Kirke d. 16. december deltog omkring
300 personer, bl.a. landsformanden og -næstformanden samt andre medlemmer af Marineforeningen, der fungerer, eller har fungeret, som kustoder i fregattens årlige åbningsperioder.
Danmarks-Samfundet
har siden1913 velvilligt uddelt flag til bl.a. vore afdelinger. Ved det årlige repræsentantskabsmøde i
Kolding i 2017 repræsenterede vor tidl. landssekretær Ib Ketler Marineforeningen.
Danmarks-Samfundet arbejder i disse år på at markere flagets 800-års jubilæum i 2019.
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Samarbejdet med udlandet
34. Nordiske Soldater- og Marineforeningsstævne
fandt sted i Halmstad i Sverige i juni måned med ca. 200 deltagere fra de fire nordiske lande.
Der var lagt et spændende program, og vore svenske kammerater kunne bagefter konstatere en
gedigen succes. Fra Marineforeningen deltog 4 medlemmer: landsnæstformanden, Ib Ketler og
Ebbe Grønne (begge Brøndby) og Peter Birk Jensen (Bornholm).
Det nordiske samarbejde udtrykkes årligt gennem enten Nordiske Soldater- og Marineforeningsstævner (i ulige år) og De Nordiske Orlogsstævner (i lige år).

Marineforeningens fremtid
Danmarks Marineforening står godt rustet til at møde de næste mange års udfordringer. Der er fortsat
en pæn medlemstilgang, hvilket er meget positivt. Opgaven er hele tiden at sikre medlemmernes
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, korpsånden, sammenholdet og synliggørelsen.
For at opnå den nødvendige medlemstilgang skal der derfor lokalt ydes en øget indsats i det opsøgende arbejde - især med henblik på at hverve medlemmer fra Søværnet og Marinehjemmeværnet og ikke mindst yngre medlemmer. Det er derfor vigtigt at der ’tænkes ud af boksen’.
Ved øget kontakt rundt i lokalsamfundet 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 rekruttering og derigennem sikre
Marineforeningens overlevelse på sigt.
Til hjælp i dette arbejde er det særdeles vigtigt, at afdelingerne benytter Marineforeningens 100-års
udstilling, der sætvis består af 3 ’roll-ups’. Dertil kommer anvendelsen af de fremstillede 3 ens sæt
af ’beach-bannere’, som afdelingerne kan låne ved henvendelse til distriktsformændene i distrikt I,
VII og XII. ’Roll-ups’ og bannere bør hele tiden være ’ude at arbejde’ i lokalsamfundene, fx på biblioteker, i banker, sportshaller og andre steder, hvor folk kommer, eller ved særlige lejligheder i/foran
marinestuerne. Det er i øvrigt besluttet, at der i 2018 indkøbes et sæt beach-bannere til hvert distrikt.
Det gode og aktive foreningsliv finder primært sted i vores lokale afdelinger, 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.
For at Marineforeningen også i fremtiden kan være 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 2017, 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 2018
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