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REFERAT 
 

af 
 

 

SENDEMANDSMØDE  2017 
 

 

afholdt 
 

lørdag den 13. maj 2017 
 
 

på Hotel Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 

 
 
 Tilmeldte sendemandsstemmer 352 
 Fremmødte sendemandsstemmer: 358 
 % af totalt 470 stemmer: 76,1 %   
 Antal sendemænd til stede: 165 
 Afdelinger repræsenteret: 51   
 Afdelinger ikke repræsenteret: 24  
   - heraf ikke rettidigt reageret: 8 
 

 Afdelingsflag i marchen: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Side 2 af 17 

 
Dagsorden 

 

Ifølge vedtægternes § 18. 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Godkendelse af forretningsorden (bilag A) 
 

3. Landsbestyrelsens årsberetning 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge (bilag B) 
 

5. Landsbestyrelsens forslag:  
   a.   Landsbestyrelsens forslag til fremtidssikring (bilag C) 
  

6. Indkomne forslag: 
 a. Frederikshavn Mf: ændringsforslag til vedtægternes §§ 8 og 9 (Bilag D) 
 b. Nakskov Mf: Afdelingsformand – Distriktsformand (bilag E) 
 c. Bekræftelse af mødested for 2018: Køge MF 
 d. Mødested for 2019: Invitation fra Randers MF 
 

7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende 
  kalenderår 

a. Kontingent:  Landsbestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 150,- 
b. Indskud:  Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 75,- 

 

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelses- 
  medlemmer: 

a. Valg af landsnæstformand: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Konradsen, 
Amager. 

b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne I, X og XI  
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
 a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og  
  genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg 

b.   Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense 
 

10. Eventuelt 
   a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne 
   b.  Øvrigt eventuelt 
 

 

Efter flaghejs og afsyngelse af 1. vers af Kongesangen, akkompagneret af Søværnets 
Tamburkorps, indledtes mødet kl. 11.10 med landsformandens velkomst fra talerstolen: 
 

Herefter fik formanden for Aalborg afdelingen, Charley Pedersen ordet, Charley bød os 
velkommen og håbede på at vi fik en god dag og et godt møde. 
 

Landsformanden, indledte på landsbestyrelsens vegne, med at byde alle hjertelig velkommen til 
årets sendemandsmøde. En særlig velkomst til vores fremmødte Æresmedlemmer: tidligere 
landsnæstformand Kurt Flatau, tidligere landskasserer Elo Henriksen og tidligere landssekretær Ib 
Ketler. Desuden overbragte LF en stor hilsen til alle fra tidligere landsformand Otto Lichtenberg. 
”Jeg håber på, at vi kan få et godt og konstruktivt møde med en sober debat, som er et 
sendemandsmøde værdigt. 
I forbindelse med mødet er der afsendt følgende telegrammer. 
 

Til Hendes Majestæt Dronningen med følgende tekst: 
’Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på Hotel Comwell Hvide Hus i 
Aalborg lørdag de 13. maj 2017, sender Deres Majestæt vore hjerteligste hilsner og hyldest. 
I ærbødighed, landsformanden’. 
 

Der er endnu ikke modtaget svar fra Majestæten”. 
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Landsformanden motiverede et ni-foldigt hurra for Majestæten, der udråbtes af den stående 
forsamling.  
 
Efter SM er der modtaget følgende svar: Hendes Majestæt Dronningen har modtaget Danmarks 
Marineforenings sendemænds hilsen i anledning af Sendemandsmødet på Hotel Comwell i 
Aalborg lørdag den 13. maj. 2017 
 

Dronningen har bedt mig bringe en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet 
Dronningen at modtage. 
 

Med venlig hilsen 
Lasse Harkjær 
CH for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantskab 
 

Landsformanden forsatte: 
”Til foreningens Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er der ligeledes sendt 
et telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde på 
Hotel Comwell Hvide hus i Aalborg lørdag den 13. maj 2017, sender vor Høje Æresformand vor 
hjerteligste hilsner. 
I ærbødighed, landsformanden. 
 

Der er endnu ikke modtaget svar fra Æresformanden. 
 

Efter SM er der modtaget følgende svar: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har modtaget 
Danmarks marineforenings sendemænds hilsen i anledning af Sendemandsmødet på Hotel 
Comwell i Aalborg lørdag den 13. maj. 2017 
 

Kronprinsen har bedt mig bringe en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet 
Kronprinsen at modtage. 
 

Med venlig hilsen 
Lasse Harkjær 
CH for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantskab 
 

Desuden er der sendt telegram Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, med 
teksten: Marineforeningens sendemænd, der samledes til Sendemandsmøde på Hotel Comwell 
Hvide Hus i Aalborg lørdag den 13. maj 2017, sender admiralen vore hjerteligste hilsner med de 
bedste ønsker for Søværnets personel herhjemme og i udlandet. 
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Søværnet og vor forening 
imellem. 
Med venlig hilsen, landsformanden 
 

Efter SM er der modtaget følgende svar fra kontreadmiral Frank Trojahn: Jeg vil gerne sige tak for 
de hjertelige hilsner til Søværnet, som Marineforeningens sendemænd sendte i anledning af mødet 
den 13. maj 2017. 
Jeg er glad for det tættesamarbejde og jeres støtte igennem mine fire år i spidsen for Søværnet. 
 

Til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, er der også sendt et 
telegram med teksten: Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde på Hotel 
Comwell Hvide Hus i Aalborg lørdag den 13. maj 2017, sender kommandøren vore hjerteligste 
hilsner sammen med vore bedste ønsker for Marinehjemmeværnets personel. 
Samtidig udtrykker jeg Marineforeningens tak for det gode samarbejde Marinehjemmeværnet og 
vore forening imellem. 
Med venlig hilsen, landsformanden 
 

CH MHV har senere takket Danmarks Marineforening for den venlige hilsen. 
 

Inden jeg forsætter, skal vi først have overrakt sendemandspokalen”. 
Formanden for Korsør afdeling, Lindy Olsen overdrog pokalen til formanden for Aalborg afdelingen 
Charley Pedersen 
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Herefter overrakte landsnæstformanden et erstatningsbæger til formanden for Korsør afdeling, 
Lindy Olsen. 
 

Herefter overgik landsformanden til mødets dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent       
 

Landsformanden foreslog Æresmedlem Kurt Flatau, Hørsholm/Rungsted, som dirigent. 
Kurt Flatau blev valgt med akklamation.   
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at sendemandsmødet var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne, idet der var fremmødt sendemænd fra 51 afdelinger, 
repræsenterende 358 stemmer = 100 % af det samlede antal tilmeldte sendemandsstemmer. 
Dette er i henhold til § 18 stk. 2., hvoraf fremgår at sendemandsmødet er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af de tilmeldte antal stemmer er tilstede.  
 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen (udsendt som bilag A) blev vedtaget uden bemærkninger. 
 

Dirigenten overgik derpå til at lade 6 stemmetællere vælge. Disse blev: 
John Engskov, Køge – Ib Ketler, Brøndby - Michael Hultén, Hundested - Carsten Kildahl, Glyngøre 
- Niels Arne Hansen, Skagen – John Koudal, Esbjerg, alle blev valgt med akklamation. 
 

3. Landsbestyrelsens årsberetning 
Landsformanden bad alle rejse sig, og beordrede flaget på halv, hvorpå følgende blev mindet: 
Carsten Brøner, Ribe. 
Årg. 1968 i Marinen, indmeldt i 1985. Afdelingskasserer i Ribe afdelingen 1995-2016 og formand 
for Distrikt IX 2012-16. 
Død i juni 2016. 
Erik Lindhardtsen, Svendborg 
Årg. 1961 i Marinen, indmeldt i 1979, mangeårigt bestyrelsesmedlem i København afdeling og 
formand for Distrikt I 1993-97. 
Død i august 2016. 
Leni Kühn Ketler, Brøndby 
Indmeldt i 1997, men siden 1988 mangeårig fast medarbejder på landskontoret og Marine-
foreningens landsdækkende slopkistebestyr. Jubilarudvalgsmedlem 1997-2003. Æresmedlem af 
Brøndby afdelingen. Formand for Distrikt I 2005-11. 
Død i oktober 2016. 
Preben Pagh Lundgren, Køge 
Årg. 1945 i Marinen, indmeldt i 1948, mangeårigt bestyrelsesmedlem og Æresmedlem i Køge 
afdelingen. 
Død i november 2016.  
Karl Momsen, Brøndby 
Årg. 1954 i Marinen, indmeldt 1969. Mangeårig skytteudvalgsformand i Brøndby afdelingen, og 
gennem en årrække tillige fast marchleder ved de landsdækkende stævner. Æresmedlem af såvel 
afdelingen som af afdelingens Skyttelav. 
Død i februar 2017. 
Bent Pedersen, Frederiksværk 
Årg. 1961 i Marinen, indmeldt 1985. Afdelingskasserer fra 1997 til 2002. Afdelingsformand fra 2002 
og til nu. Æresmedlem i Frederiksværk afdelingen.  
Død her i maj 2017. 
 

Landsformanden forsatte: Den skriftlige årsberetning for 2016 er ganske detaljeret og udsendt til 
alle afdelinger. I min mundtlige beretning vil jeg bringe det væsentlige, samt medtage det 
væsentlige fra årsskiftet og til nu. Samtidig kan jeg oplyse, at årsberetningen ligger på 
Marineforeningens hjemmeside. 
FORSVARET 
Lad mig begynde med Forsvaret, herunder Søværnet og Marinehjemmeværnet. Også i 2016 var 
det de internationale operationer, samt de store besparelser på forsvarsbudgettet, der trak 
overskrifterne. 
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I første halvdel af året, var det kampen mod IS i Syrien, hvor det var F-16 flyene, der udførte 
utallige bombetogter mod IS i Irak og senere også i selve Syrien. 
Derudover havde Flyvevåbnet også et radar-detachement til støtte for flyovervågningen i Irak. F-16 
flyene returnerede som bekendt planmæssigt til Danmark sidst på året.  Gennem hele året har 
danske specialstyrker og soldater, herunder også hjemmeværnsfolk bidraget med træning af de 
irakiske soldater. En tilsvarende træning af de afghanske styrker er også fortsat i Afghanistan, 
således at disse styrker bedre kan bekæmpe Taliban.   
For Søværnets vedkommende var der igen antipirat-operationer ved Afrikas Horn.  Disse er for 
dansk vedkommende nu afsluttet, men andre, bl.a. EU enheder, fortsætter operationerne. Og man 
kan konstatere, at antallet af kaprede skibe, nu næsten er bragt til ophør, så indsatsen har været 
en stor succes. Også i det østlige Middelhav i forbindelse med Syrien-konflikten, har danske 
enheder været indsat, og igen med rosende omtale til følge. 
I 2013 og 14 ledede Søværnet operationen med at fjerne de kemiske kampstoffer fra Syrien, en 
operation der høstede stor international anerkendelse. At så syrerne havde snydt FN-
observatørerne, hvilket vi netop har været vidne til, med det morderiske kemiske luftangreb, kan 
man ikke laste Søværnet for. Så det var naturligt for FN, også at overdrage ledelsen til det danske 
Søværn af en lignende operation, der skulle fjerne de kemiske kampstoffer fra Libyen i 2016. Og 
dette gjorde Søværnet igen med stor succes og endda særdeles hurtigt. Så man må håbe, at der 
ikke også her er flere af disse afskyelige våben tilbage.  
Her i 2017 besteg Søværnet det højeste trin på den operative stige, idet fregatten PETER 
WILLEMOES i december 2016 indgik i en amerikansk hangarskibsgruppe i Norfolk USA, og 
sammen med denne blev certificeret (godkendt) til at blive udsendt til en skarp operation. Såvel 
hangarskibsgruppen som PETER WILLEMOES bestod prøven, som bl.a. bestod af en række 
skrappe operative øvelser ud for USA’s vestkyst. Og her i foråret og frem til i søndags har fregatten 
opereret i US Carrier Strike Group 2 sammen med hangarskibet USS George H. W. Bush, først i 
det østlige middelhav, og nu senest i den persiske Golf, hvorfra de skibsbaserede fly er indsat i 
kampen mod IS i Irak og Syrien. At blive godkendt på lige fod med amerikanske destroyere til at 
indgå i en amerikansk hangarskibsgruppe i en skarp operation, er et bevis på den allerhøjeste 
professionalisme og faglig kompetence. Noget ikke alene Danmarks Marineforening men alle 
danskere må have den allerdybeste respekt for. Det viser samtidig, at nok er vi en lille nation, med 
et lille søværn, men giv os det rigtige materiel, her orlogsskibe, den nødvendige træning og så kan 
vi måle os med de bedste i verden.  
Søværnets nationale opgaver har generelt været på niveau med tidligere år, med suverænitets 
hævdelse i danske, færøske og grønlandske farvande, havmiljøforureningsbekæmpelse, 
havovervågning, fiskeriinspektion og søredningsopgaver. Opgaverne og udfordringerne er løst 
såvel rutinemæssigt som professionelt. 
Marinehjemmeværnets opgaver er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder 
Politi & Skat. Samtidig indgår MHV’s enheder nu på lige fod i med Søværnets enheder i 
farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, i et antal uger om året. Og især på 
søredningsområdet yder de døgnet rundt året rundt, en hel uvurderlig indsats.  
Vores samarbejdet med Søværnets ledelse og myndigheder i 2016 har igen været meget 
tilfredsstillende.  Ligesom samarbejdet med Marinehjemmeværnets myndigheder og Flotiller er 
fortsat og udbygget gennem 2016.  
At det ikke blot er noget jeg står her og siger år efter år, fik vi hørt fra Chefen for Marinestaben, 
Kontreadmiral Frank Trojahn, da han var hovedtaler ved Marinehjemmeværnets 
nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, her i år. Her roste han og udtrykte stor anerkendelse for 
marineforeningens store arbejde med at holde traditionerne fra Søværnet og skibsfarten i hævd, 
og admiralen tilføjede at vi er anerkendt som Søværnets gode ambassadører i civilsamfundet. Han 
fremhævede specifikt vores flotte og meget synlige deltagelse ved indvielsen af Mindeparken i 
Thyborøn, samt tilstedeværelsen ved SVANEN og THYRA’s afgang fra Holmen. Jo, der bliver lagt 
mærke til jer, når I stiller op, så det skal I fortsætte med. En tilsvarende stor ros og anerkendelse 
gav Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen også ved et foredrag 
han holdt ude i Brøndby MF her i april, hvor han fremhævede bl.a. Marineforenigens store 
deltagelse i Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste. Kommandøren udtrykte tillige ønske om 
tættere samarbejde mellem vore foreninger.  
På vegne af Danmarks Marineforening vil jeg hermed udtrykke vor tak, respekt og store 
anerkendelse af det farefulde arbejde alt Forsvarets personel udfører, et arbejde hvis formål 
entydigt er, at vi herhjemme kan leve i et trygt og stabilt samfund. 
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Og Marineforenigen vil fortsat stå vagt om vort maritime forsvar og vort vigtige søfartserhverv, 
hvilket også fortsat er grundlaget for medlemskabet af Marineforenigen. 
Efter alle disse flotte ord og roser om vores Forsvar, skulle man jo tro, at alt er godt. Men det er det 
ikke! For ca. 3 år siden sagde jeg på et tilsvarende sendemandsmøde, at der var skåret alt for dybt 
i Forsvaret, ikke ind til benet, men ind i benet. Nu ser det endelig også ud til, at vore politikere også 
har erkendt, at der skal tilføres flere midler til Forsvaret, måske godt hjulpet på vej af en 
højttalende mand i Washington. Men vi må erkende, at med den verden vi lever i, står vi over for 
flere udfordringer: Øget migration og terror mod dansk område, stigende fokus på Arktis, stigende 
cyber trussel, ikke kun trussel, men reelle angreb ifølge Forsvarsministeren. Samt ikke mindst et 
Rusland, hvor provokationer og chikaner er blevet dagligdag. Så spændingen og usikkerheden 
betyder, at dansk forsvar forsat vil spille en aktiv rolle i vores udenrigs-og forsvarspolitik. Så derfor 
skal der også en økonomisk styrkelse til. 
Da værnepligten altid har været en mærkesag for Danmarks Marineforening, skal vi derfor igen 
opfordre til, at den bliver styrket. Det er ikke blot materiel dansk forsvar mangler, det er så sandelig 
også personel, og det gælder alle grader værnepligtige - konstabler - sergenter og officerer. Og så 
skal Forsvaret igen være en god og attraktiv arbejdsplads, hvilket de seneste meningsmålinger 
blandt personellet viser, ikke er tilfældet i dag, netop på grund af de store besparelser. Man har for 
Forsvarets vedkommende desværre gjort de samme fejl, som man gjorde ved DSB og Politiet og 
Skat, nemlig sparet så meget, at korpsånden og glæden ved arbejdet er forsvundet, og dem der er 
tilbage løber stærkere og stærkere.  
 

Vender vi os mod foreningen og ser på medlemstallet og medlemssituationen: 
Ved årets udgang havde Marineforenigen 9.112 medlemmer, en tilbagegang på 120 medlemmer. 
En noget mindre tilbagegang end de tidligere år, godt for det! - men immervæk en tilbagegang.  
 

Tilgangen blev i 2016 på 585 hvilket igen må siges at være meget positivt, nemlig at vi år efter år 
kan tiltrække mellem 500 og 600 nye medlemmer, som finder det interessant og spændende at 
blive medlem af vores forening. Det skal vi naturligvis være glade for.  
Den nederste graf kan vi desværre ikke gøre noget ved, (de døde), men det er de to øverste, 
afdelingerne skal koncentrere sig om, især de udmeldte. Der må jo være en årsag til, at de melder 
sig ud, eller stopper med at betale kontingent. 
Som jeg har sagt det før, er det kun ved nogle relevante og helst gode maritime aktiviteter ude i 
lokalafdelingerne, at kan vi få bremset afgangen. 
Vi kan fra Landsledelsen ikke rekruttere medlemmer til fx Skagen eller Nakskov Marineforening. 
Det skal I gøre derude, og her er synlighed i lokalområdet en meget vigtig faktor. Lav nogle 
arrangementer, brug de lokale aviser, så folk ved, at der er en Marineforening i byen, og at der 
også sker noget i den forening. Synlighed i lokalområdet er nøgleordet.  
Kan i huske denne! (hverveannoncen). I 2006 iværksatte vi en landsdækkende hvervekampagne i 
dagbladet BT. Helt konkret hvor mange medlemmer det gav, kunne vi desværre ikke opgøre, men 
tilgangen steg. I 2008 rundede vi 10.000. Annoncen var dog ret dyr, ca. kr. 125.000,- kostede den. 
Brøndby afdelingen, som ellers fungerer upåklageligt med mange gode foredrag og aktiviteter, 
havde sidste år en ret stor afgang grundet dødsfald. Brøndby har derfor iværksat et hvervetiltag -
lokal tekst for ’mand i flasken’. Den har været bragt i Lokalavisen ’Vestegnen’ to gange til en pris á 
kr. 5.000,-. Derudover er der bragt en ’streamer’ på avisens hjemmeside til kr. 1.000,-. Brøndby har 
fået 12 nye medlemmer i løbet af foråret, og flere er på vej. 
Marineforeningens redaktør er afdelingerne behjælpelig med tilretning af en tilsvarende annonce 
for ca. 300 kr.   
 

Fremdriftskruen er jo baseret på Nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenstgørende 
under orlogsflaget. 
Ja hvem skal have den for 2016? 
På 5. pladsen Middelfart med en netto tilgang på 3 medlemmer. 
På 4. pladsen København med en tilgang på 4 medlemmer. 
På 3. pladsen Korsør med en tilgang på 5 medlemmer 
På 2. pladsen har vi Fanø med en tilgang på 6 medlemmer. 
Og på 1. pladsen med en tilgang på 19 finder vi så den genopståede Struer afdeling – flot! ”.  
Formanden for Struer afdelingen modtog stolt fremdriftsskruen under forsamlingens applaus. 
 

Landsformanden forsatte: 
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”Sendemandsmødet 2016 blev afholdt i på Flådestation Korsør den 23. april med repræsentanter 
fra i alt 64 afdelinger. Dermed var 434 af totalt 473 sendemandsstemmer repræsenteret, svarende 
til 91,75 % af foreningens totale antal sendemandsstemmer.  Det er den højeste tilslutning i mange 
år, i modsætning til 2015, hvor vi oplevede den laveste tilslutning. Det vil jeg kalde en sejr for 
demokratiet.  Årsagen er formentlig, at der var nogle markante forslag på agendaen. Og efter en 
god debat besluttede sendemændene at reducere antallet af distrikter fra 13 til 9, samt at reducere 
antallet af de såkaldte pinde i § 5, optagelsesparagraffen, fra 3 til 2, og endelig at få fuld ligestilling 
mellem mænd og kvinder.  
Så det var alt i alt et godt tilrettelagt og gennemført sendemandsmøde, stor tak til Korsør 
Marineforening, samt tak fordi så mange afdelinger mødte op.  
 

Kommende Sendemandsmøder: 
Vi skal jo senere bekræfte Køge i 2018 og tage stilling til invitation fra Randers i 2019. 
Foreløbig er listen: 
2018 Køge 
2019 Randers          100 år 
2020 Svendborg 
2021 Skagen            100 år 
         Ærøskøbing 
2022 Esbjerg           100 år 
 

Nordisk Orlogsstævne 2016: 
Samarbejdet mellem de nordiske broderforeninger på landsplan markeres tydeligst på de nordiske 
orlogsstævner, som Danmarks Marineforening jo stod fadder til med 1. stævne i Auderød i 1980. 
Sidste år, var det Norges Orlogsforbund ved Kristiansand afdelingen, som stod for stævnet i 
perioden 3. - 5. juni. Fra Danmark deltog 15 gaster, som havde nogle gode dage i Kristiansand. 
Finnerne stillede desværre ikke op, så nu er vi spændt på, om de inviterer til stævnet næste år, 
hvor de efter planen er værter.  
Men foruden dette stævne på landsplan, er der jo mange afdelinger, som har venskabsafdelinger 
især med Flottans Män i Sverige, med hvilke der foregår en god og kammeratlig udveksling og 
gensidige besøg. Noget vi fra landsledelserne i de nordiske foreninger er glade for, og vi håber at 
det vil fortsætte til gavn for alle parter. Ligeledes er der afdelinger som på tilsvarende måde har 
tyske venskabsafdelinger, hvilket vi fra landsledelsen også bakker op om.  
 

Jubilarstævnet 2016 blev afviklet traditionen tro på Holmen, henholdsvis i Planbygningen og på 
Søværnets  
Officersskole, den 28. august, med 188 deltagere, heraf 112 jubilarer, som alle havde en god dag. 
Hvor der var både det mere højtidelige, med andagt og kranselægning, march gennem Nyholm, 
uddeling af Admiral Carstensens mindebægre, og det mere kammeratlige sociale samvær, med 
frokost og hvor der igen var mulighed for at aflægge besøg på fregatten PEDER SKRAM. 
Jeg kan oplyse, at I år vil man også få mulighed for at komme op i Mastekranen og nyde udsigten 
over Holmen og København. 
Jeg vil igen i år gerne takke alle de mange frivillige, der er involveret i dette årlige arrangement, for 
uden deres store hjælp kan stævnet ikke gennemføres på en tilfredsstillende måde. 
Ligeledes skal der lyde en stor tak til Københavns Marineforening for praktisk hjælp, samt jeres 
forplejning af de overnattende jubilarer og gaster. Udover disse mange frivillige hjælpere, skal der 
også rettes en stor tak til de mennesker der står bag det hele, nemlig forretningsudvalget (FU).  
Jubilarstævnet er, foruden sendemandsmødet foreningens største arrangement. Når jubilarerne 
møder ind på Holmen, er der gennem flere måneder forud brugt enormt mange timer med at 
planlægge det hele. Såsom, programmer, annoncering, aftaler med Officersskolen, aftaler med 
Holmen, aftaler med catering firma, fremstilling af medaljer, registrering af tilmeldte mv. 
Der skal derfor lyde en stor tak til alle medlemmer af FU, som her trækker det store læs med 
planlægningen og selve afviklingen. Det er dog ikke alene jubilarudvalget, men også 
forretningsføreren og vores redaktør, som her yder en stor og for mange uset indsats.    
Når vi er ved FU, vil jeg også takke FU-medlemmerne for de mange timer de lægger i arbejdet året 
rundt. I skal huske, at det er marineforeningskammerater, som uden betaling bruger enormt mange 
timer for at få hele foreningen til at køre, og desværre nogle gange, kun med utak til følge, hvilket 
jeg ikke synes er fair.  
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Landsbestyrelsen (LB): 
I årets løb har LB holdt sine to ordinære møder - i Nyborg og i København. Derudover har der via 
e-mail og tlf. været holdt løbende kontakt mellem forretningsudvalget og LB-medlemmerne. 
Ved mødet i marts i Nyborg blev årsberetning, årsregnskab samt dagsorden og oplæg til 
sendemandsmødet behandlet og godkendt. 
Oktober mødet blev afholdt i København. Her blev foreningens regnskab for 2016 og budget for 
2017 gennemgået og vedtaget. Distriktsformændene rapporterede om de mange aktiviteter i deres 
afdelinger, og principielle emner blev drøftet.  
Jeg vil gerne sige tak til landsbestyrelsens medlemmer for nogle gode indlæg og relevante 
debatter på vores møder, samt godt samarbejde i årets løb. 
 

Marineforeningens fremtidssikring: 
Efter afstemningerne på sidste års sendemandsmøde, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der 
skulle se på det videre arbejde med strukturen i foreningen. Resultatet af gruppens arbejde har 
været debatteret på LB-mødet i oktober og igen her på LB-mødet i marts, og har ført til 
landsbestyrelsens pragmatiske forslag, som vi senere under pkt. 5 skal stemme om. I de 
diskussioner vi havde i LB, var det helt afgørende tema for os, frivillighed og ikke tvang over for 
afdelinger, som ikke ønsker en yderligere sammenlægning af distrikter. Men jeg skal ikke her 
foregribe debatten under pkt. 5, men kun oplyse, at det jeg hører rundt omkring i afdelingerne og 
læser i lokalbladene er, at man nu ønsker ro på, så den nye struktur kan blive konsolideret.  
 

Landskontoret (LKT): 
Jeg vil rette en stor tak for det store arbejde John Engskov udfører for at tilgodese afdelingernes 
ønsker og behov. Ligeledes skal der også lyde en stor tak til de frivillige, som hjælper til på 
landskontoret nemlig Niels Arne Hansen og Ib Ketler, som hjælper med de løbende opgaver i 
forbindelse med Slopkisten, som varemodtagelse og kontrol, pakning af forsendelser, samt maling, 
oprydning og rengøring mv. Og ikke mindst til Kurt Flatau, for siden sin afgang som 
landsnæstformand, har Kurt næsten hver tirsdag mødt på LKT for at scanne vores historiske 
billeder og almindelig sanering af vores arkiver. Lad os give dem alle en stor hånd. 
Når vi nu er ved Slopkisten, med alle vore effekter og beklædningsgenstande: de udgør fortsat en 
væsentlig del af vores synliggørelse, og overskuddet går som bekendt ubeskåret til Grundfonden. 
Jeg skal ikke undlade at påpege, at nogle afdelingers fremstilling og salg af effekter med 
Marineforeningens kendingstegn eller varebeskyttede medlemslogo, uden landsbestyrelsens 
forudgående tilladelse, ikke er acceptabel. Det er med til at underminere økonomien i 
Grundfonden, og I skal huske, at der kun er et sted at foreningen kan få penge fra, og det er ved 
afdelingerne.  
 

Distrikterne: 
Her må jeg konstatere, at der de fleste steder i landet er en meget tæt kontakt mellem afdelingerne 
i et distrikt, godt koordineret af distriktsformanden, som er med til at skabe fælles aktiviteter. Det er 
første år med de tre nye sammenlagte distrikter, og her har distriktsformændene i D. I -  IV og IX 
gjort et stort arbejde for at få de sammenlagte afdelinger til at fremstå som en samlet enhed, noget 
der naturligvis skal arbejdes videre med. Men det ser ud til, at man er kommet godt fra start, og det 
er meget positivt. 
 

Afdelingerne: 
Ja 2016 betød desværre afsked med 2 afdelinger. Først på året var det Gentofte og ved udgangen 
af året måtte også Tønder give op, efter en lang og heroisk kamp for at overleve, med kun få 
medlemmer. Til Per Dichmann vil jeg sige godt kæmpet. 
Til gengæld var det særdeles positivt, at vi kunne sige goddag til den genopståede Struer afdeling. 
De nu 75 afdelinger er og bliver fortsat den bærende kraft i vores forening, for det er jo her 
medlemmerne er, og det er her aktiviteterne foregår, hvor gasterne mødes og kammeratskabet 
trives og udvikles, og de gode maritime traditioner vedligeholdes.  
Mens vi er ved LB, FU, distrikterne og afdelingerne, vil jeg gerne knytte nogle yderligere 
kommentarer. I skal altid huske, at vi alle er medlemmer af en kammeratlig forening, og her skal vi 
også huske at sige tak til alle de frivillige, der påtager sig et stort ansvar så den enkelte afdeling 
eller distrikt kan fungere tilfredsstillende. Det være sig alle jer som er bestyrelsesmedlemmer i en 
afdeling, alle formænd, distriktsformænd og FU-medlemmer. I er alle marineforeningskammerater, 



     Side 9 af 17 

som efter bedste evner gør et stort frivilligt ulønnet arbejde for alle andre kan trives og finde glæde 
i vores forening. Så stor tak til alle jer.  
 

Marinestuerne: 
Ja jeres flotte, unikke marinestuer, udgør jo rammerne for det lokale foreningsliv. De er af 
afgørende betydning for sammenholdet og kammeratskabet i afdelingerne og helt enestående 
inden for soldaterforeningsbevægelsen. Og i 2016 var det Gilleleje med en ny stor flot marinestue, 
og i næste måned vil den nyåbnede Struer afdeling indvie egne lokaler med udsmykning fra 
Søværnets museumsdepot i Korsør. Endelig forlyder det også, at Thyborøn har fået nyt domicil. 
 

Skyttelavene: 
Skyttelavene bestod ved årets udgang af 23 skyttelav, med knap 1.500 medlemmer, hvoraf de 396 
er aktive skytter. 
Landsskyttestævnet her i 2017 blev afholdt i dagene 19.-20. marts i Skive med i godt 150 skytter. 
Landsskytte for de fritstående blev Alfred Kristensen fra Skive med 184 point, og bedste 
veteranskytte blev Jørn Mortensen fra Ebeltoft med 198 points. 
Bedste hold og vinder af holdpokalen blev Nyborg Skyttelav med 913 point. Men her var det meget 
tæt, da Esbjerg også opnåede 913 point, så her blev det X-tierne (kryds-tiere) der afgjorde dysten, 
hvor Nyborg havde 18 X-10’ere og Esbjerg 13 X- 10’ere.  
Samtidig retter jeg en stor tak til Skive for igen at afholde et godt og veltilrettelagt stævne. 
For yderligere detaljer og resultater skal jeg henvis til skyttelavets egen hjemmeside. 
 
”Marineforeningens Tidsskriftet UNDER DANNEBROG”: 
Det er svært at finde på nye superlativer om bladet og vores redaktør. Men igen i år skal der lyde 
en meget stor tak og stor anerkendelse for det enorme arbejde redaktøren udfører, for at vores 
blad har det udseende og indhold, som det har. 
Og samtidig også en stor tak, fordi Leif er i stand til selv at tilvejebringe ressourcer til bladet via 
annonceindtægter mv.  
I 2016 blev alle udgaver af 'Under Dannebrog' fra 1913-2013 digitaliseret og lagt på hjemmesiden. 
Det var et længe næret ønske, som nu er fuldendt med stor hjælp fra RED. Digitaliseringen kunne 
også kun realiseres fordi 'Kredsen Mars og Merkur', sammen 'A/S Dampskibsselskabet Orients 
Fond' gav de nødvendige donationer til dette projekt. Der er kommet mange positive 
tilkendegivelser b. a. fra Det Kongelige Biblioteks Nationalbibliotek, Københavns 
Universitetsbibliotek og fra flere marinehistorikere, fordi man nu digitalt kan læse og søge i 100 års 
maritim historie. Noget vi alle kan være stolte af.  
 
Danske Soldater-og Marineforeningers Fællesråd (DSM): 
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne fungerer fortsat godt 
gennem DSM ledergruppe, der bl.a. overordnet tager hånd om de lokale markeringer af Danmarks 
Nationale Flagdag d. 5. september, i tæt koordination med Folk & Sikkerhed, og varetager 
koordination omkring repræsentation ved runde dage i Kongehuset, Kongeskibet Dannebrogs 
sommertogter, samt kontakten til forsvarets øverste ledelse. 
Vi har i dag et stærkt DSM som er anerkendt af såvel Forsvarets øverste ledelse og af 
Kongehuset, der gør det meget nemmere for alle parter. Én indgangsvinkel til alle de mange 
soldaterforeninger.  
 

Fonden Danske Veteranhjem (FDV): 
Efter megen debat og mange forslag, fik vi endelig de nye vedtægter for såvel FDV Veteranhjem 
som de nye lokalvedtægter for Veteranhjemmene vedtaget. Det nye sekretariat, der er placeret i 
Fredericia, er kommet på plads med sekretariatschef, og ny økonomisk medarbejder er ansat i 
marts. Den nye bestyrelse på 9, hvoraf de 5 er udpeget af Forsvarsministeriet, tog over den 1. 
januar 2017. Dette betyder, at jeg ikke længere er med i bestyrelsen, efter eget ønske, men DSM 
har to repræsentanter nemlig oberst K.E. Nielsen fra Forsvarsbrødrene og oberst Susanne Bager 
fra Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL).  
Det daglige arbejde på alle 5 veteranhjem fortsætter, og jeg skal fortsat opfordre de afdelinger, der 
ligger i nærheden af veteranhjemmene til at opfordre deres medlemmer til at tage en tørn som 
frivillige værter på hjemmene. Dem er der nemlig stadig hårdt brug for. 
 

Soldatens og Orlogsgastens Fond: 
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Jeg kan jeg oplyse, at der bliver ikke uddelt donationer i 2017 grundet det meget lave afkast.  
I 2018 har Fonden 75-års jubilæum, og her vil bestyrelsen afgøre, om Fonden skal fortsætte i sin 
nuværende form”. 
  
Hvordan ser Fremtiden så ud for Danmarks Marineforening? 
Landsformanden viste et foto fra indvielsen af Mindeparken i Thyborøn og sagde: ”Når man ser 
sådant et billede, kan man kun blive stolt og glad. Jeg vurderer, at Marineforenigen står godt rustet 
til at møde de kommende års udfordringer, og det gør jeg med baggrund i den forholdsvis store 
tilgang vi ser år efter år. Udfordringen er, som tidligere nævnt, at holde på de mange nye 
medlemmer ved nogle gode og attraktive arrangementer. Og så skal afdelingerne til stadighed 
have foreningens formål for øje nemlig:  
 

at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart” 
 

Jes Hansen, Vordingborg: ”En interessant beretning og dejligt at man tror på fremtiden. Der 
kommer en ny persondatalov i maj 2018. Alle de lokalforeninger vi har rundt omkring i Danmark 
skal til at passe på deres medlemsdata på en anden måde end man gør i dag. Jeg kunne godt 
tænke mig at man blev delagtiggjort i det, og hvad vi skal gøre i fremtiden. Med den straf man kan 
få, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra landsformanden eller landsnæstformanden om hvad vi 
skal gøre. 
Landsformanden: det er rigtigt at der kommer en ny lov. Landsnæstformanden, landssekretæren 
og forretningsføreren har været på et miniseminar, og LNF vil kommer ind på det under eventuelt. 
Men det er et område vi følger meget nøje, og vi vil informere når vi ved mere om hvordan det 
kommer til at se ud. 
Kurt Verner, Nyborg: ”Tak til formanden for en god skriftlig og mundtlig beretning, du kommer hele 
vejen rundt. Jeg har et par enkelte ting til tankevirksomhed fremover. Nu har vi fået ændret 
optagelseskriterierne, og der er mulighed for at lægge fortolkninger ind så det passer i 
lokalafdelingerne. Organisationsudviklingen er en proces, der tager den tid det tager, så lad det 
hvile i fred under kyndig ledelse af landsbestyrelsen og input fra distrikterne. Men jeg vil gerne 
kaste et tema ind som jeg kalder formidling. Landsformanden var lidt inde på det under sin 
beretning, der var en lokalannonce som var sat rigtigt op og som havde et godt budskab. 
Formidling er utrolig moderne i vores samfund. Når vi nu tager udgangspunkt i vores justerede 
optagelsesbetingelser og går ind og nærlæser vores formålsparagraf, hvad det er vi skal gøre ude i 
lokalsamfundet, så ser jeg for mig en mulighed for at gøre afdelingerne til lokale formidlingscentre 
med maritime ting som udgangspunkt i orlogsflådens og handelsflådens historie. Det er fint vi gør 
det for vores egne medlemmer, men jeg har fornemmelsen af, at der mulighed for at hjælpe 
museer og kommuner med at være med i formidling sammen med de lokale marineforeningers 
afdelinger som omdrejningspunkt. Vi har jo nogle flotte lokaler som i sig selv er museer, det kunne 
være en måde at hente nye medlemmer, at åbne sig ud mod det lokale samfund, så jeg vil 
opfordre landsbestyrelsen til gå i tænkeboks og lave nogle forslag som kan bruges lokalt. Jeg er 
meget glad for at du nævner det tætte samarbejde med MHV, der gør en stor indsats hele året. I 
samarbejde med MHV hjælper de gerne med askespredning til søs, det gør de gratis når man har 
været medlem af Marineforenigen.  MHV har 2 orkestre, et med udgangspunkt i Randers, og så er 
der Kvindelige Marineres Musikkorps på Sjælland som gerne vil komme rundt. Det skal ses som 
en ros til landsbestyrelsen til det koncept de er i gang med. 
 

Årsberetningen blev taget til efterretning. 
 

4. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge 
Landskassereren (LK) gennemgik regnskabet: Vores kontingenter ligger meget fast på ca. kr. 1,3 
million, da vi ligger på ca. 9.000 medlemmer.  Landskontoret har kostet kr. 415.000 og det er lidt 
mindre end sidste år. Landsbestyrelsen og FU har brugt på møder kr. 148.000 og her er der også 
en lille besparelse. Rejse og repræsentation et lille fald til kr. 43.000. Under Dannebrog, som er 
vores største aktivitet kostede i 2016 kr. 573.000. Dette giver sammenlagt et overskud på kr. 
131.000, og vi ønsker at henlægge kr. 100.000 til nyt EDB anlæg. 
Carsten Novrup, Padborg/ Gråsten: Grundfonden blev ikke nævnt i regnskabet, og hvad er det for 
noget og hvilken formål har den. 
LK: Det er ikke en egentlig fond, men en del af foreningen og det meste, der kører i den er 
slopkisten.   
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Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

5. Landsbestyrelsens forslag 
   a.   Landsbestyrelsens forslag til fremtidssikring 
”Vedtagelse af målsætning om at distriktsantallet reduceres, samt målsætning om at 
forretningsudvalget på sigt nedlægges”. 
 

Dirigenten: der er kommet et ændringsforslag fra Frederikshavn. Det på går tidsrammen, at 
formuleringen ’på sigt’ under ’forretningsudvalgets nedlæggelse’ udgår.  
Torben Madsen, Frederikshavn, motiverede forslaget: ”’ Arbejdsgruppe Fremtidssikring af 2016’ 
(AF2016) indkaldes umiddelbart efter sendemandsmødet i år med henblik på at komme med 
forslag til hvordan landsbestyrelsen kan varetage de opgaver som i dag løses af FU. Arbejdet skal 
være færdigt senest med udgangen af 2017, således at forslaget kan fremsendes og vedtages på 
sendemandsmødet i 2018, og hvis det forslag bliver vedtaget, bliver FU nedlagt umiddelbart 
herefter. Grunden til at vi ønsker at der bliver strammet lidt op på det LB vedtog i oktober er, at jeg 
har deltaget i den daværende ’Arbejdsgruppe 2’ og senere i den sidste år nedsatte ’AF2016’. I 
begge arbejdsgrupper var der enighed om, at en væsentlig fremtidssikring var, at FU blev nedlagt. 
Med hensyn til distriktsantallet var målet i indstillingen til LB fra ’AF2016’, at distriktsantallet blev 
reduceret fra 9 til 6 frem mod 2020, men at det skulle ske ved frivillighed og ud fra sonderinger og 
drøftelser lokalt. Et demokratisk og fornuftigt resultat. 
Andet punkt var, som tidligere nævnt, at indstille til LB, at FU nedlægges med virkning fra 
Sendemandsmødet 2017’s afslutning, og dertil knyttet den bemærkning, at antallet af LB-møder i 
stedet øges fra 2 til 4-6 årligt. 
Landsbestyrelsen behandlede forslaget 29.oktober 2016, og det blev så til det forslag, som I 
kender under punkt 5: 
Bemærkninger er bl.a.: 
’Først når der er etableret en fuldgyldig og funktionsdygtig erstatning for Forretningsudvalget, kan 
udvalget nedlægges 
Evaluering skal fortages hvert andet år i lige år, startende i 2018’. 
Disse 2 sidste bemærkninger har Frederikshavn Marineforening foreslået ændret til: 
• AF 2016 indkaldes umiddelbart efter sendemandsmødet i 2017, med henblik på at komme med 
forslag til, hvordan LB kan overtage de opgaver, der i dag løses af FU. 
• Arbejdet skal være færdig senest med udgangen af 2017, således at forslaget kan fremsættes og 
vedtages på sendemandsmødet i 2018, og såfremt det bliver vedtaget kan FU nedlægges 
umiddelbart derefter. 
Hvorfor så disse stramninger? - der er flere grunde: 
• Vi føler, at selvom nu 2 arbejdsgrupper har indstillet at FU nedlægges og arbejdet fordeles, så 
bestemmer Landsbestyrelsen noget andet og putter gummiord ind som ’på sigt kan nedlægges’ og 
at ’evaluering først skal starte i 2018’. I vores øjne er det at placere opgaven i en syltekrukke. 
• En anden og vigtig grund er den, at vi ikke mener demokratiet fungerer optimalt i vores øverste 
foreningsledelse. Der er 9 distriktsformænd og 4 i Landsledelsen. I FU sidder kun 3 
distriktsformænd og så Landsledelsen. Altså er der 6 distriktsformænd, der kun deltager i de 2 LB- 
møder, mens de øvrige 3 distriktsformænd også deltager i 7-9 FU-møder og det er primært i FU, at 
sagerne behandles og lægges op til beslutning i LB, hvor de 7 FU-repræsentanter af de 13 
medlemmer, så allerede har behandlet sagerne på forhånd. 
• Vi mener, at det må være muligt uden de store forhindringer, at få delegeret arbejdet lidt længere 
ud til vore valgte distriktsformænd enten enkeltvis eller i grupper. Når vi ser referater fra LB-
møderne ser de vældig store ud, men faktum er, at en meget stor del, sagtens kunne skrives af 
sekretæren – de drejer sig meget om de aktiviteter MF har deltaget i. 
Det kan godt være, ud fra eget vurderingsgrundlag, at nogle af de 6 ikke-repræsenterede 
distriktsformænd i FU, synes at det fungerer meget godt, men som afdelinger og som medlemmer 
må vi insistere på, at vores førstemænd er på pladser i første række. 
Så derfor kære sendemænd, vil jeg appellere til jer om, at stemme for vores forslag om hurtigt at få 
afsluttet arbejdet med at få opgaverne mere demokratisk fordelt, og at samtlige vore 
distriktsformænd er med ved bordet, når sagerne behandles i indledende fase og at vi kan få 
nedlagt FU senest næste år. 
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Per Larsen, D XI: ”Jeg er en af de distriktsformænd der ikke sidder i FU og det har jeg det rigtigt 
godt med, jeg mangler ingen oplysninger. Jeg er selv med i ’AF2016’, og det med at nedlægge FU 
over en vinter det er altså ikke ret godt”. 
LNF: ”På vegne af LB skal jeg oplyse, at LB ikke går ind for ændringsforslaget fra Frederikshavn, 
da vi betragter det som et ændringsforslag til bemærkningerne til LB’s forslag. Jeg mener at 
dirigenten må afgøre om ændringsforslaget derfor kan behandles her”. 
Dirigenten: ”Jeg fortolker forslaget derhen, at man mener formuleringen ’på sigt’ skal ændres så 
der kommer et års tal på. 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Det er lidt underligt at vi modtager et brev fra LB d. 10. 
november, med vedtagelse om målsætning om at distrikter reduceres samt målsætning om at FU 
på sigt nedlægges. Det kan vi godt gå ind for, det var det arbejdsgruppen har besluttet”.   
Dirigenten: Som jeg tolker det, er man enig i LB’s forslag, men at AF 2016 bare kan arbejde 
videre med det og komme med et forslag på sendemandsmødet i 2018”. 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Jeg syntes at sidste års sendemandsmøde endte i 
fordragelighed og hvor denne arbejdsgruppe AF 2016 blev nedsat. De kom også med et resultat, 
som blev fremsendt til landsbestyrelsen”.   
LF: ”Frederikshavn kan godt gå ind for forslaget. Det Frederikshavn opponerer mod er 
bemærkningerne, men her skal vi vedtage paragraffer og lovtekst. Arbejdsgruppen kan arbejde 
videre med de andre opgaver.  
Gustav Schmidt Hansen, Kolding: ”Det lyder som man har snakket om mange år. Når LB 
kommer med et forslag om at man er enige om at nedlægge FU, så har man vel også en 
tidshorisont, men at man nu forhaler den. Jeg kan forstå at der er 3 distriktsformænd i FU og 6 
distriktsformænd der ikke er. Det er mærkeligt at de ikke har været med til at diskutere det der skal 
vedtages. I bliver nødt til at komme med en tidshorisont”. 
Henrik Christiansen, D IV: ”Jeg er en af dem der ikke er i FU, men hvis der er vigtige ting bliver 
der sendt mail til LB, som så kommer med deres input inden det vedtages”. 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Der er sagt mange fornuftige ting, om den bemærkning om at 
der skal revalueres i 2018 og om antallet af distrikter og de erfaringer der skal indhøstes. Det jeg 
tager ordret for, er at få optimeret det arbejde der er i at få FU nedlagt og dele de opgaver ud til 
alle, så alle der sidder med ved bordet er med i alle beslutninger. Og at I hurtigst muligt får indkaldt 
arbejdsgruppen så der kan findes en plan for nedlæggelse af FU”. 
LNF: ”Som formand for ’AF2016’ vil jeg gerne hermed give tilsagn om snarligt efter dette møde at 
indkalde arbejdsgruppen til møde”. 
Jes Hansen, Vordingborg: ”Vi står ved en skillevej. Nu har vi reduceret LB de sidste år Hver gang 
vi reducerer, forsvinder der lidt demokrati og indflydelse, ude i afdelingerne. Når vi har en 
organisation som vores som har været sund i så mange år, så går man i panik og laver sådan 
noget fusk sidste år. Jeg tror ikke på store distrikter, det giver større udgifter til afdelingerne.  
Dirigenten: Jeg vurderer emnet for uddebatteret og vi kan gå over til afstemning om LB’s forslag”.  
227 stemte for LB’s forslag. 
10 stemte imod, og LB’s forslag var dermed vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 

 

a. Frederikshavn Mf: ændringsforslag til vedtægternes §§ 8 og 9 
§ 8. Stk. 2., nuværende tekst: ”Landsformanden skal altid være en søofficer”.  
Stk. 2. foreslås slettet i vedtægterne.  
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Allerførst vil jeg gerne sige, at hverken jeg eller Frederikshavn 
Marineforening har noget imod søofficerer. Vi er glade for nuværende formand Jens Ole og hans 
søofficerstitel og vi ser også meget gerne, at en fremtidig formand også har været søofficer. Det 
skader i hvert fald ikke. 
Når det så er sagt, så fremgår det af forslaget til vedtægtsændring, at vi dels gerne vil have det 
fjernet i vedtægterne, at det skal være en søofficer, og dels gerne ser en anden valgprocedure. 
Hvorfor:  
• Vi har ca. 9.000 medlemmer, og heraf ikke så mange søofficerer, men mange der har gjort 
tjeneste i Søværnet og mange, der kommer fra det maritime Danmark. Ved at havde 
vedtægtsbestemt, at det SKAL være en søofficer som formand, så udelukker vi alle vore øvrige 
medlemmer, hvoraf en del har gjort lang tjeneste i Søværnet uden at være officer og en del har 
gjort karriere i det civile. Mange vil sikkert have de nødvendige kompetencer og ledelseserfaringer 
til også at kunne bestride hvervet, som formand for Danmarks Marineforening. De kan bare ikke 
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komme i betragtning og det mener vi simpelthen er noget af det mest udemokratiske, der kan 
opdrives i en forening. 
• Vi ved også, at med det værende niveau for optagelse af nye værnepligtige, så bevæger vores 
forening sig stærkt imod en maritim forening. Om ikke så lang tid er de tidligere tjenstgørende i 
Søværnet og Marinehjemmeværnet under halvdelen af vores medlemmer, mens den øvrige 
maritime medlemsskare øges. Og derfor kan det også undre, at LF er citeret ved sidste 
landsbestyrelsesmøde: ’Hvis vi går ind for forslaget, er vi på vej til at blive en maritim forening og 
ikke en Marineforening (Soldaterforening) citat slut. Sandheden er at vi ikke er en decideret 
Soldaterforening, men netop en maritim forening, der støtter op om Søværnet og søfarten, og det 
er endnu en grund til, at det ikke skal stå så nagelfast i vedtægterne, at det skal være en søofficer”. 
Kurt Verner Nyborg: ”I demokratiets hellige navn kan man jo gøre mange ting, vi er en 
orlogsforening hvor rigtig mange har tjent under orlogsflaget. Hvis vi skal bære det ind i et moderne 
samfund, hvor medlemskredsen bliver lidt anderledes end den oprindelig var, og det bliver den 
hvis vi skal overleve, skal vi have et grundlag for det. Hvis det går tabt er vi under afvikling og ikke 
udvikling. Derfor er det vigtigt at vi har en landsformand, der er opvokset under orlogsflaget, og 
derfor ved hvad det betyder. Det er ikke alle der kan ringe til en admiral og få hjælp, her er det godt 
med en søofficer. Jeg vil anbefale at man stemmer nej til forslaget”.  
LNF: ”Jeg skal oplyse at en enig LB ikke kan gå ind for forslaget”. 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Den gode Kurt Verner kom med kloge ord. Vi ser gerne en 
søofficer som landsformand fremover, men at det skal stå i vores vedtægter, udelukker så mange 
andre medlemmer som godt kunne løfte opgaven”. 
Palle Pedersen, D II: ”Det er rart at I værner om demokratiet, men jeg har ikke set køen på 
medlemmer der vil være landsformand, tror der er vigtigt at det er en søofficer der er i spidsen for 
Marineforeningen”. 
Dirigenten: ”Så kan vi gå over til afstemning om Frederikshavns ændringsforslag”. 
Der var 42 som der stemte for ændringsforslaget. 
Dirigenten: ”Da der ikke er 2/3 stemmer for forslaget, er det faldet”. 
 

§ 9. Stk. 1. Nuværende tekst: ”Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og 
landssekretær vælges direkte på det årlige sendemandsmøde efter indstilling af 
landsbestyrelsen”. 
Stk. 1 foreslås ændret til: ”Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og 
landssekretær vælges direkte på det årlige ordinære sendemandsmøde. Opstilling til 
posterne kan dels ske af distrikterne dels af landsbestyrelsen”. 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Det fremgår direkte i vedtægterne, at indstilling til de 4 
ledelsesposter, heriblandt formanden, sker efter indstilling af Landsbestyrelsen og så vælges de på 
delegeretmødet. 
Frederikshavn Marineforening mener der skal være betydelig mere demokrati om opstilling af 
egnede kandidater til de 4 poster og vi foreslår derfor at det både kan være i distrikterne og i 
Landsbestyrelsen, at der kan opstilles og indstilles til delegeretmødet, som så kan vælges på 
delegeretmødet. 
Vi ser for os, at der i hvert distrikt er en procedure, ligesom ved et politisk valg, at der indhentes 
kandidatforslag, der derefter kan vælges distriktsvis. Kandidaten kan derefter lokalt og i vores 
medlemsblad profilere sig selv, så sendemændene ved, hvem vedkommende er og hvad han/hun 
står for. 
Hvordan selve opstillingen og valgproces skal være i praksis kan der sikkert findes ud, men 
væsentligt er, at det ikke kun er Landsledelsen, der har muligheden for indstilling. 
LNF: "En enig landsbestyrelse går ikke ind for det stillede ændringsforslag, idet det allerede i dag - 
med paragraffens nuværende formulering - er muligt for distrikterne at stille forslag til kandidater 
via distriktsformændene. 
Distriktsformændene er - som det allerede fungerer i dag - i deres gode legitime ret til at fremsætte 
de kandidatforslag, som de pålægges af deres afdelinger, og derved er medlemsdemokratiet 
tilgodeset. 
Landsbestyrelsen betragter derfor forslaget som overflødigt, og vi anbefaler derfor sendemændene 
at stemme imod forslaget". 
Torben Madsen, Frederikshavn: ”Tak til LNF for at oplyse mig om fortolkningen af vedtægterne og 
hvis der bag disse bemærkninger er hvad man kan gøre trækker vi forslaget” 
Dirigenten: konstaterede at forslaget dermed var trukket tilbage.  
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 b. Nakskov Mf: Afdelingsformand og Distriktsformand 
”Man kan ikke være afdelingsformand og samtidig være distriktsformand, og omvendt”. 
Vi mener forslaget bør indplaceres i "A. Fællesbestemmelser" i § 4 som stk. 4, hvis man 
finder det betimeligt. 
Nakskov var ikke mødt og kunne derfor ikke motivere deres forslag.   
LNF: "Desværre er ændringsforslaget ikke ledsaget af forslagsstillerens motivering - det ville have 
været ønskeligt. Jeg har dog korresponderet med Nakskov-formand Knud Stokholm og foreslået 
ham, at såfremt ændringsforslaget vedtages af Sendemændene her i dag, bør det indsættes som 
nyt stk. 5 til vedtægternes § 10, der omhandler netop valg til landsbestyrelsen, og ikke som 
Nakskov oprindeligt lagde op til: som nyt pkt. 4 til § 4, der omhandler foreningens organisation. 
Det har Nakskov givet grønt lys for, hvilket jeg hermed har oplyst jer om. 
Et overvejende flertal i landsbestyrelsen kan ikke støtte ændringsforslaget, idet det vil sætte 
unaturlige begrænsninger for hvem der kan opstilles som kandidater til de to poster. Det har vi ikke 
brug for i en frivillig kammeratskabsforening, hvor vi i forvejen ofte har vanskeligt ved at finde de 
rette kandidater.  
Hvis et distrikt eller en afdeling ønsker at efterleve intentionen i ændringsforslaget, har de faktisk 
allerede i dag mulighed for at beslutte det lokalt, når de vælger afdelingsformand eller distrikts-
formand. Det er yderligere et argument for at opfordre sendemændene til at stemme imod 
forslaget".  
Dirigenten: ”Dermed går vi over til afstemning om Nakskovs ændringsforslag”. 
Ingen stemte for forslaget, og dermed var Nakskov’s ændringsforslag forkastet. 
 

c.  Bekræftelse af mødested for 2018: Køge MF 
Formanden for Køge afdeling, John Engskov, bød velkommen til Køge 2018 med håb om der vil 
komme lige så mange som der er kommet her i Aalborg. 
Med forsamlingens applaus var Køge vedtaget.  
 

  d.  Mødested for 2019: invitation fra Randers MF 
Formanden for Randers afdeling, Lars Gjættermann, opfordrede til at komme til Randers da de i 
2019 har 100 års jubilæum. 
Dirigenten: ”I vores vedtægter står der at vi til næste år skal bekræfte Randers. Det kan godt være 
lidt fjollet, når man allerede er i gang med forberedelserne. Jeg vil derfor høre sendemændene om 
vi kan godkende invitationen og samtidig kan bekræfte Randers som sendemandsmødeafholder i 
2019”. 
Med forsamlingens applaus var Randers enstemmigt vedtaget og bekræftet. 
 

7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det 
 kommende kalenderår 
LK: Gennemgik budgettet for 2017, og bemærkede at portotilskuddet er faldende. Som budgettet 
ser ud, kommer Marineforeningen ud med et underskud på kr. 40.000. -  
Carsten Novrup, Padborg/Gråsten: kunne ikke forstå at man nu skal til at lave uautoriserede 
medlemskort. Før fik vi et medlemskort fra landskontoret som kunne bruges i andre afdelinger. 
LK: ”Vi har godt nok hørt at nogle afdelinger ønsker dem, men vi må også forholde os til at det er 
en stor udgift til ganske få afdelinger, så vi har ingen planer om at indføre der igen”. 
LNF: ”Skabelonen til de medlemskort vi udsendte før i tiden, var trykt ved Kriminalforsorgen i 
Nyborg Statsfængsel, men trykkeriet er nu lukket, så hvis vi skal ud til en ny trykker vil det koste 
mange penge. Vi vil forsøge at udarbejde en skabelon som de afdelinger, der ønsker det, kan få, 
så kan man selv lave medlemskort. Jeg skal tilføje, at kun ca. 20 afdelinger ud af i alt 75 afdelinger 
tidl. fik lavet medlemskort via landskontoret”. 
 

 a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 150,- årligt. 
Kontingentforhøjelsen på kr. 10,- blev vedtaget, med 210 stemmer for og 37 imod. 
 

  b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-. 
Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt vedtaget. 
 

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om valg af distriktsformænd. 
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 a.    Valg af landsnæstformand: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Søren Konradsen,   
         Amager.          
Forsamlingen applauderede, og dermed var Søren Konradsen, genvalgt for 3 år. 
 

b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne I, X, XI samt 
ekstraordinære valg i distrikt IX.  

Landssekretæren orienterede derpå om de ordinære valg i de nævnte distrikter, samt 
ekstraordinære valg i distrikt IX. 

Distrikt I genvalg af Gert Larsen, Brøndby 

 genvalg af suppleant Karl Erik Knaack, København 
Distrikt X nyvalg af Lars Gjættermann, Randers 

 genvalg af suppleant Per Schultz Petersen, Grenaa 
Distrikt XI genvalg af Per Toftum Larsen, Skive 
 genvalg af suppleant Hans Peter Kokholm, Morsø 
Så har der været ekstraordinært valg i Distrikt IX, efter Carstens Brøners dødsfald, og her har man 
nyvalgt Per Dichmann Hansen, Esbjerg som distriktsformand og nyvalgt af Hans Randeris 
Nielsen, Vejle som suppleant. De sidder så Carstens periode ud og er på valg i 2019  
Jeg vil på landsbestyrelsens vegne ønske de nyvalgte og de genvalgte tillykke med valgene. Og 
samtidig vil jeg gerne takke Vagn Christensen, Viborg for dit arbejde i landsbestyrelsen. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

 a. Valg af revisorer: landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og  
  genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg. 
  Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen blev genvalgt med akklamation, hver for 1 år. 
 

b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår Idavalg af Ida Nørgaard, Odense 

Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation for 1 år.  
 

10. Eventuelt. 
  a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne 
Erik Skelmose, Middelfart: Kan man ikke få en liste over hvem der deltager i jubilarstævnet, så 
man se hvem der er til stede? 
Johnny Bannow, København: Det er dejligt at høre, at man i Køge vil holde priserne nede. Nu har 
vi snakket meget om formand og søofficer, men hvad nu hvis vores formand får forfald, skal 
næstformanden så være formand?  
LF: Til Bannow, sådan har det altid været i alle foreninger, at hvis formanden falder væk, træder 
næstformanden til indtil der kan ske nyvalg.  
Carsten Novrup, Padborg/Gråsten: Jeg har et forslag vedr. mødetidspunkt, der er mange 
medlemmer, der er medlem af andre klubber, og vores yngre medlemmer som måske har 
konfirmation, kunne man på sigt ikke flytte sendemandsmøde til august eller september? 
Birte van der Weiden, Næstved: Når landskontoret nu får nyt EDB, kunne I så ikke ændre 
slopkistefakturaen? - de er umulige at bogføre. Vedr. kontingentrefusion, kan man ikke sætte et 
mindste beløb?  
Kurt Verner, Nyborg: Der har i dag været meget snak om organisation og organisationsudvikling, 
og om at få aktiv indflydelse og naturligvis skal vi have aktiv indflydelse i den organisation vi er 
medlemmer af. Så derfor: når vi nu kommer hjem, syntes jeg vi skal give hinanden håndslag på at 
vi virkelig vil arbejde på at få vores distrikter til at virke, at vi vil give opbakning til 
distriktsformændene og sparke dem bagi hvis de ikke gør noget for at være distriktsformænd, for 
så skal vi have en ny. Som jeg hører det, er det distrikterne der skal være krumtappen i 
formidlingen. Så må vi jo sørge for at de er klædt godt på. Men også at bruge distrikterne og 
distriktsformændene til at formidle gode ting rundt omkring i afdelingerne, at samles om fælles 
projekter, så derfor gør det ikke noget hvis distriktsformanden ikke også er afdelingsformand, man 
finder en ildsjæl der vil arbejde for Danmarks Marineforening. 
Ib Ketler, Brøndby: takkede for den opbakning han havde modtaget i forbindelse med sin hustru 
Leni’s død.  
Gustav Schmidt Hansen Kolding: Hvis man ekskluderer et medlem, der har betalt kontingent, og 
bestyrelsen vedtager at betale det tilbage, får man så refusion fra landskontoret? 
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LNF: Den generelle holdning fra landsledelsens side er, at man ikke lokalt skal tilbagebetale noget 
til den ekskluderede, og at der under alle omstændigheder ikke refunderes noget fra landskontoret.  
LNF: orienterede om flg. emner: 
EDB: 
Op til sendemandsmødet sidste år i Korsør konstaterede landsledelsen et akut behov for 
udskiftning af såvel landskontorets centrale regnskabssystem som af vores centrale 
medlemsdatabase. 
For regnskabssystemet gælder, at det system vi har i dag ikke længere opdateres fra 2018. 
Desuden lever det ikke op til de helt basale krav, som bl.a. vores forretningsfører - med rette - 
stiller. Der kan ganske enkelt ikke skabes forbindelse mellem regnskabssystemet og 
medlemsdatabasen, så der kan fx ikke ske automatisk fakturaudskrivning, hvilket besværliggør 
arbejdsprocesserne med unødvendigt tidrøveri til følge. 
For medlemsdatabasen gælder, at den vi bruger i dag, er privat opbygget og rent teknisk vartes af 
blot en enkelt EDB-konsulent. Dertil kommer, at den styres af en lokal server, som skal udskiftes 
ca. hvert 5. år. Ydermere træder der en ny persondataforordning (-lov), som vi hørte tidligere, i 
kraft d. 25. maj 2018, og den vil vores eksisterende medlemsdatabase ikke kunne leve op til, har vi 
erfaret. 
FU har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af forretningsføreren, landssekretæren og mig, 
som over det sidste års tid har udarbejdet kravspecifikationer til hhv. nyt regnskabssystem og ny 
medlemsdatabase, og derpå haft drøftelser med 8 relevante firmaer og mulige leverandører. 
Vi har løbende holdt forretningsudvalget og landsbestyrelsen orienteret om processen, for det er jo 
i sidste ende landsbestyrelsen, der skal beslutte indkøb af nye systemer. 
I processen har vi indledt et administrativt samarbejde med De Danske Garderforeninger, som har 
tilsvarende behov som os, for at kunne deles ca. fifty/fifty om de samlede etableringsomkostninger. 
Samarbejdet er forløbet godt, men Garderne kan ikke være kørende med nye systemer før om 
tidligst 2 år, hvor vores målsætning er at være kørende med begge de nye systemer allerede pr. 1. 
jan. 2018. 
Ved det seneste møde med Garderne i sidste uge enedes vi imidlertid om at sætte hele processen 
i stå, idet de tre tilbud vi nu har skåret det ned til, alle vil være for omkostningskrævende på den 
løbende årlige driftsside. Vi kan simpelthen ikke komme ned på en pris på den løbende drift, som 
vi - foreningerne sammen eller hver for sig - vil kunne betale. 
Vi er derfor lige nu gået i tænkeboks, og det kan medføre at vi i Marineforeningen ikke kan følge 
vores målsætning om at være kørende om godt ½ år. 
Vi 'lever med systemerne på lånt tid', og det kan blive nødvendigt at fortsætte sådan noget tid 
endnu. Men vi har ikke opgivet. 
Arbejdsgruppen vil fortsat holde FU og LB opdateret, og på Sendemandsmødet i Køge i 2018 vil vi 
også orientere jer om, hvor vi står. 
 

'Under Dannebrog' - undersøgelse. 
LB har pålagt FU at iværksætte en undersøgelse blandt medlemmerne af, hvem der fortsat ønsker 
at modtage magasinet som ordinær post, og hvem der alene ønsker at kunne læse bladet 
elektronisk på vores hjemmeside. 
Vi iværksætter undersøgelsen om kort tid. 
 

Hvidt kasketovertræk:  
For 14 dage siden (d. 29. april 2017) udsendte Søværnet nye uniformsbestemmelser, hvori det 
bl.a. bestemmes at personellet, med umiddelbar virkning, bærer hvidt hue-/kasket-overtræk HELE 
ÅRET RUNDT. Forud for bestemmelsen er gået Hendes Majestæt Dronningens approbation. 
Da vi her i Marineforeningen - også på dette område - følger Søværnet, har landsformanden 
resolveret, at også medlemmerne i Danmarks Marineforening fremover bærer hvidt 
kasketovertræk året rundt. 
I skal altså i fremtiden kun aftage det hvide overtræk når det trænger til at blive vasket... 
I det kommende 'Under Dannebrog' bliver ændringen beskrevet, således at alle medlemmer bliver 
informeret. 
 

Æresformanden - 50 år i 2018 
Afdelingerne bedes forberede sig på at skulle medvirke ved en flag- & faneparade i anledning af 
vor Æresformand, Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag d. 26. maj 2018. 
Nærmere vil tilgå distriktsformænd og afdelingsformænd”. 
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LF: Vi har den tradition at hvis man har siddet 25 år i en afdelingsbestyrelse, modtager man 
Marineforeningens våbenskjold, så jeg vil gerne se Jens Jørgen Jørgensen fra Hjørring heroppe. 
Jens Jørgen Jørgensen modtog stolt sit våbenskjold. 
 

 b. Øvrigt eventuelt 
LS, oplyste om de 5 nye afdelingsformænd, valgt på årets generalforsamlinger. 
Haderslev John Gull Helsingør Svend Jørgen Hansen 
Skive  Klaus Pedersen Nykøbing Falster Karsten Laugesen 
Viborg Knud Erik Kvist Nielsen  
 

LS takkede de aftrådte afdelingsformænd for deres indsats, og ønskede de nyvalgte formænd 
tillykke med valgene. 
 

LS: Vi vil d. 1. august gå i luften med en lukket facebook-side som kommer til at hedde ’Danmarks 
Marineforening’ i håb om hurtigere formidling til medlemmer og evt. flere nye medlemmer. 
 

Da der ikke var flere indlæg til ’Eventuelt’, erklærede dirigenten Sendemandsmødet 2017 
afsluttet. 
 

LF afsluttede Sendemandsmødet 2017 med at takke dirigenten for at have styret os godt gennem 
mødet og takkede alle for en god og sober debat. LF motiverede et 3 – foldigt leve for 
Marineforeningen. 
 

Flaget nedhaledes, efterfulgt af afsyngelse sidste vers i Kongesangen. 
 
Mødet afsluttedes kl.14.47  
 
 

Godkendt: 1 / 6 - 2017 

 
Kurt Flatau 

dirigent 


