REFERAT
af

SENDEMANDSMØDE 2019
afholdt

lørdag den 18. maj 2019
i Fritidscenteret, Vestergade 15, 8920 Randers.

Tilmeldte sendemandsstemmer:
Fremmødte sendemandsstemmer:
% af totalt 450 stemmer:
Antal sendemænd til stede:
Afdelinger repræsenteret:
Afdelinger ikke repræsenteret:
- heraf ikke rettidigt reageret:
Afdelingsflag i marchen:
Skyttelavsfaner i marchen:
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343
333
74
136
49
26
17
10
1

Dagsorden
i følge vedtægternes § 18:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af forretningsorden (bilag A)

3.

Landsbestyrelsens årsberetning (bilag B)

4.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge (bilag C)

5.

Landsbestyrelsens forslag:
Forslag til justering af vedtægternes § 22 stk. 4

6.
Indkomne forslag:
a. Bekræftelse af mødested for 2020 Svendborg MF - 2021 Skagen MF
b. Mødested for 2022: Invitation fra Esbjerg MF / Horsens MF
7.

Fremlæggelse af budget (bilag D) samt fastsættelse af kontingent og indskud for det
kommende kalenderår:
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 150,b. Indskud:
Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-

8.

Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af landskasserer: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Flemming Heden Knudsen,
Odense.
b. Valg af landsformand: Landsbestyrelsen indstiller til nyvalg af Kommandørkaptajn Steen
Engstrøm, Korsør - for 2 år
b. Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne III, IX og XII

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 Randers afdelingen, Lars Gjættermann ordet, Lars 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, tidligere landssekretær Ib
Ketler samt de tidligere landsbestyrelsesmedlemmer Edward Jelen og Ole Julsrud. Derpå bragte
landsformanden en hilsen til alle fra tidligere landsformand Otto Lichtenberg.
Landsformanden fortsatte: 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 i Fritidscenteret, Vestergade 15
i Randers lørdag de 18. maj 2019, sender Deres Majestæt vore hjerteligste hilsner og hyldest.
I ærbødighed, landsformanden’.
Der er modtaget følgende svar fra Majestæten:
'Hendes Majestæt Dronningen har modtaget Danmarks Marineforenings sendemænds hilsen i
anledning af Sendemandsmødet i Fritidscenteret, Vestergade 15 i Randers lørdag den 18. maj
2019.
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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 Adjudantstab'".
Landsformanden motiverede et ni-foldigt hurra for Majestæten, der udråbtes af den stående
forsamling.
Landsformanden forsatte:
”Til foreningens Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er der ligeledes sendt
et telegram med teksten:
'Marineforeningens sendemænd, der samles til sendemandsmøde i Fritidscenteret, Vestergade 15
i Randers lørdag den 18. maj 2019, sender vor Høje Æresformand vor hjerteligste hilsner.
I ærbødighed, landsformanden'.
Der er modtaget følgende svar fra Æresformanden:
'Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har modtaget Danmarks Marineforenings sendemænds
hilsen i anledning af Sendemandsmødet i Fritidscenteret, Vestergade 15 i Randers lørdag den 18.
maj 2019.
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 Adjudantstab'.
Desuden er der sendt telegram Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben
Mikkelsen, med teksten: 'Marineforeningens sendemænd, der samledes til Sendemandsmøde i
Fritidscenteret, Vestergade 15 i Randers lørdag den 18. maj 2019, sender admiralen vore
hjerteligste hilsner med de bedste ønsker for Søværnets personel herhjemme og i udlandet.
Samtidig udtrykker jeg foreningens store tak for det gode samarbejde mellem Søværnet og
Marineforeningen i min landsformandsperiode 2005-2019.
Med venlig hilsen, landsformanden'.
Der er modtage følgende svar fra kontreadmiral Torben Mikkelsen:
'Kære Jens Ole.
Først og fremmest vil jeg gerne takke dig for din venlige hilsen.
Jeg vil benytte muligheden for at sige tak for samarbejdet og for den imponerende indsats, du har
ydet som landsformand igennem fjorten år.
Danmarks Marineforenings virke er i mine øjne et helt uvurderligt værn for vores mere end
femhundrede år gamle Søværns traditioner og særegne kultur. Marineforeningen er i den grad
medvirkende til det stærke sociale fællesskab, som findes imellem os, der gør - eller tidligere har
gjort - tjeneste i Søværnet. Det er med til at gøre Søværnet til den unikke og attraktive arbejdsplads, som forsat er i dag. Det vil jeg gerne sige dig og Danmarks Marineforening stort tak for.
Jeg ønsker dig held og lykke fremover, og jeg ser frem til at forsætte det gode samarbejde med
den kommende landsformand.
Med venlig hilsen
Torben Mikkelsen
Kontreadmiral, Chef for Søværnskommandoen'.
Til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, er der også sendt et
telegram med teksten:
'Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde i Fritidscenteret, Vestergade 15
i Randers lørdag den 18. maj 2019, sender kommandøren vore hjerteligste hilsner sammen med
vore bedste ønsker for Marinehjemmeværnets frivillige og ansatte.
Samtidig udtrykker jeg foreningens, såvel som min personlige tak for det særdeles gode
samarbejde Marinehjemmeværnet og Marineforeningen på alle niveauer jeg har oplevet i min
landsformandsperiode 2005-2019.
Med venlig hilsen, landsformanden'.
Der er modtaget følgende svar fra Chefen for Marinehjemmeværnet:
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'Kære Løje og Søren.
Mange tak for Marineforeningens gode hilsen - den gengældes naturligvis. Samarbejdet imellem
Danmarks Marineforeninger og MHV er og bliver unikt. MHV vil arbejde for, at denne tilstand
opretholdes - også under den nye landsformand.
Med venlig hilsen
Henrik Holck Rasmussen, kommandør'.
Inden jeg forsætter, skal vi først have overrakt sendemandsmødepokalen”.
Formanden for Køge afdeling, John Engskov, overdrog pokalen til formanden for Randers
afdelingen, Lars Gjættermann.
Herefter overrakte landsnæstformanden et erindringsbæger til formand John Engskov, Køge MF.
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 49 afdelinger,
repræsenterende 333 stemmer = 97,08% af det samlede antal tilmeldte sendemandsstemmer.
Dette var i overensstemmelse med § 18 stk. 2., hvoraf det fremgår at sendemandsmødet er
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de tilmeldte antal stemmer er tilstede, i år 97%.

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 MF - Ib Ketler, Brøndby MF - Ole Holst Nielsen, Hobro MF - Carsten
Kildahl, Glyngøre MF - Lejla Sørensen, Faaborg MF og Flemming Karlsen, Nykøbing Falster
MF. Alle blev valgt med akklamation.

3.

Landsbestyrelsens årsberetning

Landsformanden indledte, støttet af power-point fremvisning: "Den skriftlige årsberetning for 2018
er ganske detaljeret og udsendt til alle afdelinger. I min mundtlige beretning vil jeg bringe det
væsentlige, og medtage det væsentligste 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. Året begyndte som
bekendt med det længe ventede forsvarsforlig. Det var naturligvis meget positivt, at det var et bredt
flertal af Folketingets partier, der stod bag det 6-årige forlig, som også giver et løft til Forsvaret. Men
det var der så sandelig også behov for efter de store besparelser, som de seneste år har tvunget
hele Forsvaret i knæ. Desværre vil virkningen af forliget først rigtig udmønte sig i slutningen af
forligsperioden. Og der vil fortsat være et godt stykke op til det krav på 2 % af BNP, som vi selv har
lovet NATO at leve op til. Men så her i begyndelsen af 2019 var det som om politikerne vågnede op
og lyttede til de mange kritiske røster fra flere forsvarspositive organisationer, herunder 'Folk og
Sikkerhed' og flere enkeltpersoner, men største effekt var dog nok den kritik, som kom fra mister
Trump i USA.
For pludselig blev forsvarsforliget øget med kr. 4,5 mia. fra 2023. De 3 mia. er dog penge, der
allerede findes i de eksisterende budgetter, men som overføres til forsvarsbudgettet.
Det er provenuet fra salg af bygninger og udfaset materiel - Sundhedsydelser til personellet, civile
uddannelser for militært nyansatte, EU’s forsvarsrelaterede initiativer, bidrag til FN’s
fredsbevarende operationer, pension for militært ansatte.
Men først i 2023 tilføres der ”nye penge”, ca. kr. 1,5 mia., som forligskredsen skal beslutte
anvendelsen af. Jeg mener, at nu er det på tide at man lytter til personelorganisationerne og
personellet i Forsvaret og bruge disse midler - og helst fremskynder dem - til at skabe bredde og
robusthed i Forsvaret for at kunne løse pålagte opgaver. Dette opnås bedst ved at tilføre Forsvaret
mere personel og afbøde nogle af de virkninger, som de store besparelser på forrige forlig har
skabt, frem for at købe nyt og mere materiel.
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Og behovet for flere ressourcer til Forsvaret ses her, og spændingen, usikkerheden og ikke mindst
uforudsigeligheden betyder, at denne forøgelse af forsvarsbudgettet er stærkt påkrævet hvis
Forsvaret skal være troværdigt.
Der tales så meget om velfærd, men en forudsætning for velfærd er et sikkert land og en sikker
verden at leve i, og så kommer velfærden i anden række.
SØVÆRNET
Også i 2018 høstede Søværnet stor anerkendelse og respekt fra vore NATO-allierede for vores
internationale indsats. Som nævnt i den skriftlige beretning var det en dansk søofficer, der gennem
hele 2018 fra et dansk orlogsskib, havde kommandoen over NATO’s stående fregatstyrke, - en
opgave, der blev løst særdeles professionelt og viser, at både på personel- og materielsiden hører
vores Søværn til blandt de ypperste i NATO.
Og den internationale indsats stoppede ikke ved årsskiftet, for her begyndte en ny stor
international opgave, for her i 2019 har det Danske Søværn igen kommandoen over en
flådestyrke, nemlig NATO’s stående minerydningsstyrke med kommandørkaptajn Peter Krogh som
styrkechef, og igen fra et dansk orlogsskib, nemlig THETIS.
Og indtil for 14 dage siden havde Søværnet fregatten NIELS JUEL deployeret sammen med det
franske CHARLES de GAULLE’s hangarskibsgruppe, først i Middelhavet og senere i Røde Havet.
Fra Danmarks Marineforening skal der også i år lyde en stor anerkendelse og dyb respekt for dette
store professionelle engagement.
Søværnets nationale opgaver med suverænitetshævdelse i danske, færøske og grønlandske
farvande, havmiljø- og forureningsbekæmpelse, havovervågning, fiskeriinspektion og
søredningsopgaver er løst såvel rutinemæssigt som professionelt. Også her er der grund til at
udtrykke respekt og anerkendelse.
Marinehjemmeværnets opgaver er over de seneste år udvidet med støtte til de civile myndigheder
Politi & Skat. Samtidig indgår Marinehjemmeværnets enheder på lige fod med Søværnets enheder
i farvandsovervågning og suverænitetshævdelse i et antal uger og weekender om året. Og især på
søredningsområdet yder de døgnet rundt - året rundt - en hel uvurderlig indsats.
Vores samarbejde med Søværnets ledelse og myndigheder har igen i 2018 været meget
tilfredsstillende. Ligesom samarbejdet med Marinehjemmeværnets myndigheder og flotiller er
fortsat og udbygget gennem 2018.
På vegne af Danmarks Marineforening vil jeg hermed udtrykke vores 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.
Og Marineforeningen vil fortsat stå vagt om vores maritime forsvar og vort vigtige søfartserhverv,
hvilket også fortsat er grundlaget for medlemskabet af Marineforeningen.
Nu vender vi os så mod foreningen og ser på medlemstallet og medlemssituationen:
Ved årets udgang havde Marineforeningen 8.570 medlemmer, en tilbagegang på godt 300
medlemmer.
Tilgangen blev i 2018 på 496, hvilket igen må siges at være meget positivt, nemlig at vi år efter år
kan tiltrække ca. 500 nye medlemmer, som finder det interessant og spændende at blive medlem
af vores forening. Det skal vi naturligvis være glade for.
Den nederste graf 'dødsfald' kan vi desværre ikke gøre noget ved, men det er de to øverste, at
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 før, er det kun ved nogle relevante
og helst gode maritime aktiviteter ude i lokalafdelingerne, at kan vi få bremset afgangen.
Jeg vender tilbage til spørgsmålet om rekruttering senere.
Fremdriftsskruen der er baseret på nettotilgang af alle medlemmer, ja - hvem skal have den for
2018?
På 5.-pladsen med en netto tilgang på 5 medlemmer finder vi Stevns - godt at se Stevns i toppen af
denne oversigt.
På 4.-pladsen har vi 3 afdelinger: Holbæk, Horsens og Vejle, alle med en tilgang på 6 medlemmer.
På 3.-pladsen har vi også 3 afdelinger: Fredericia, Lemvig og Struer, alle med 7 medlemmer.
På 2.-pladsen finder vi Svendborg med 8 medlemmer.
Og på 1.-pladsen med en tilgang på 11 finder vi Bogense afdeling - FLOT!
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Jeg vil gerne se en repræsentant for Bogense heroppe for at modtage Fremdriftsskruen for 2018 hjertelig tillykke.
Lad os så gå videre til begivenhederne i 2018 frem til nu:
Traditionen tro er vores første arrangement i året deltagelsen i Marinehjemmeværnets store
Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke. I 2018 viste Marinehjemmeværnet Danmarks Marineforening
den ære, at lade landsformanden være hovedtaler, hvilket må siges at være en stor cadeau til os,
og et tydeligt bevis på det gode forhold mellem Marinehjemmeværnet og Marineforeningen.
Også i år et meget stort fremmøde og tak for det.
Sendemandsmødet 2018 blev afholdt i Køge den 13. maj med 158 repræsentanter fra i alt 54
afdelinger, svarende til 78,2% af foreningens totale antal sendemandsstemmer.
Stor tak til Køge afdelingen for et godt og veltilrettelagt møde. For detaljer henviser jeg til referatet
fra mødet, og til den skriftlige årsberetning.
Kommende Sendemandsmøder: vi skal jo under pkt. 6.a. bekræfte Svendborg i 2020 og Skagen i
2021. For 2022 er der invitation fra Horsens MF. der bliver 100 år i 2022.
Den 26. maj fyldte vores æresformand, HKH Kronprinsen 50 år, og her var det glædeligt at se så
mange afdelinger stille med flag og gaster, trods den korte tidsfrist og det sene tidspunkt på dagen,
så stor tak for det. Dagen før havde landsnæstformanden og jeg været på Amalienborg og afleveret
Marineforeningens gave: 2 komplette sæt fiskestænger med hjul, snøre, diverse blink og pirke til
brug for Kronprinsparret og deres børn om bord i DANNEBROG.
'FORSAVN'
Ja, hvad var det? - jo, det var Nyborg Marineforenings store projekt med at få rejst et varigt
mindesmærke på Kongens Skibsbro i Nyborg over de fra Nyborg og Omegn omkomne krigssejlere
under 2. verdenskrig. Stor, flot og værdig afsløring af mindesmærket, så stor ros til Nyborg for dette
initiativ, og tak til de mange, der deltog med flag og gaster.
Jubilarstævnet 2018 blev afviklet traditionen tro på Holmen den 26. august med deltagelse af bl.a.
Kvindelige Marineres Musikkorps.
Men så ophørte traditionen også, fordi Søværnets Officersskole som bekendt desværre, efter 78 år
på Holmen, i foråret 2018 var flyttet til Svanemøllens Kaserne på Ryvangs Allé i København. Derfor
blev hele jubilarstævnet, med landsformandens og Søværnets hilsen til jubilarerne og frokosten
med den mere sociale del, afholdt i Planbygningen på Nyholm.
Stævnet indeholdt både det mere højtidelige med andagt og kranselægning, march gennem
Nyholm, uddeling af Admiral Carstensens mindebæger, og det mere kammeratlige sociale samvær
med mulighed for besøg på PEDER SKRAM, og mulighed for at komme op i Mastekranen og nyde
udsigten over Holmen og København.
Og Kvindelige Marineres Musikkorps brugte deres nyrenoverede tambourstav, den stav
Marineforeningen forærede dem i 1949, og som vi netop havde bekostet en renovering af.
Jeg vil igen i år 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.
Jeg kan oplyse at jubilarstævnet igen i år vil blive afviklet efter samme koncept, med brug af
Planbygningen. Om vi også fremover kan afvikle jubilarstævnet på Nyholm, er stadig uafklaret.
29. august
75-årsdagen for Flådens kamp og sænkning blev en meget markant begivenhed i Holmens Kirke
og også andre steder.
Arrangementet i København krævede rigtig mange koordinationsmøder sommeren over. Som
arrangør stod Søværnet, Holmens Kirke, Danmarks Marineforening og Frihedskampens Mindefond.
Initiativet kom fra os og orlogsprovsten.
Selve arrangementet blev en stor succes, og det har heller ikke skortet på roser og flotte
tilkendegivelser til Holmens Kirke og Danmarks Marineforening. Det var nok Marineforeningens
mest markante arrangement i 2018, som alle i foreningen kan være stolte af. Kun HM Dronningen
manglede, men det havde den franske præsident spændt ben for. Ellers var folketingets formand,
statsministeren, forsvarsministeren, forsvarschefen samt Forsvarets og Søværnets øverste chefer
tilstede, sammen med mange pens. admiraler og 42 fra Vedel-familien. Selv om orlogsprovsten
nævnte det fra prædikestolen, vil jeg alligevel også her takke og rose landsnæstformanden for det
store arbejde han her udførte. Det var ham, der i realiteten udførte al planlægningen, herunder
placeringen af de mange VIP’s i den næsten fyldte Kirke.
Side 6 af 14

Og da landsnæstformanden nu var i god træning med at planlægge arrangementer i Holmens
Kirke, fortsatte han også her i 2019, hvor Danmarks Marineforening igen stod som medarrangør:
første gang i januar i forbindelse med højtideligholdelsen af 60-året for Grønlandsskibet Hans
Hedtofts tragiske forlis, hvor pårørendegruppen ønskede at sætte et punktum for katastrofen med
en mindehøjtidelighed i Holmens Kirke. Det blev dog mere end en mindegudstjeneste den 30.
januar, nemlig også en udstilling kirkens Kapelsal i det meste af januar, hvor vi Marineforeningen
påtog os opgaven at stille kustoder. Igen en meget smuk og værdig seance, hvor Holmens Kirke
næsten var fyldt. Og tak til kustoderne.
Anden gang var da Danmarks Marineforening, sammen med Marinehistorisk Selskab, Holmens
Kirke og Maskinmestrenes Forening afholdt en mindre højtidelighed den 30. marts på Holmens
Kirkegård ved William Wains gravsted i anledning af 200-året for han fødsel. Wain fik, som underdirektør ved Orlogsværftet meget stor betydning for orlogsflåden, da man overgik fra sejl til damp.
Seneste større arrangement var den 4. april i Kastellet, hvor Marineforeningen deltog med flag i
paraden i anledning af NATO’s 70-års jubilæumsdag.
Alle disse arrangementer har været bragt i 'Under Dannebrog', hvor man kan læse mere om dem.
Landsbestyrelsen har i 2018 holdt sine to ordinære møder - i Nyborg og i København. Derudover
har der via e-mail og telefon været holdt løbende kontakt mellem forretningsudvalget og
landsbestyrelsesmedlemmerne. Jeg vil gerne sige tak til landsbestyrelsens medlemmer for nogle
gode indlæg og relevante debatter på vores møder, samt for godt samarbejde i årets løb.
I efteråret havde vi et par kedelige sager på de sociale medier, her Facebook, hvor Danmarks
Marineforening blev bragt i et dårligt lys, og hvor der blev sat spørgsmålstegn ved foreningens
holdning til personer med anden seksuel orientering og anden etnisk herkomst. Det fik
landsledelsen til at reagere, først med et indlæg på vores hjemmeside, og siden besluttede vi, at
det nu var på tide, at få beskrevet Danmarks Marineforenings værdigrundlag. Vi behandlede det i
landsbestyrelsen, og som I har set i bladet, blev det godkendt her i 2019.
Værdigrundlagets formuleringer har intet med optagelseskriterierne i vedtægternes § 5 at gøre –
husk, at det fortsat er den lokale bestyrelse, der alene afgør hvem der skal optages som
medlemmer, og at ingen har krav på at blive medlem.
Forretningsudvalget har i 2018 afholdt 7 møder, hvor de mange løbende sager er blevet
behandlet. For detaljer henviser jeg til den skriftlige årsberetning. Jeg vil også i år gerne takke
forretningsudvalgsmedlemmerne for de mange timer I lægger i arbejdet året rundt. I forretningsudvalget er der, ved landsbestyrelsesmødet i marts, sket en udskiftning, idet Lars Gjættermann fra
Randers MF har afløst Charley Pedersen fra Aalborg MF.
Landskontoret og Slopkisten
Landskontoret er jo foreningens administrative omdrejningspunkt, og her vil jeg rette en stor tak til
John Engskov for hans store arbejde for at tilgodese afdelingernes ønsker og behov. Herunder har
indførslen af det nye IT-system givet John ekstra arbejde.
Ligeledes skal der også her lyde en stor tak til de frivillige, som hjælper til på landskontoret, nemlig
Niels Arne samt Ib og Kasper Ketler. De hjælper med de løbende opgaver i forbindelse med
Slopkisten, modtager varer og udfører modtagekontrol, pakker forsendelser. Og så gør de rent,
rydder op og vedligeholder når det er nødvendigt”.
Alle fik de en stor hånd fra salen. Landsformanden fortsatte:
”Skyttelavene bestod ved årets udgang af 20 skyttelav med godt 1.500 medlemmer, hvoraf 381 er
aktive skytter.
Landsskyttestævnet her i 2019 blev afholdt i dagene 16.-17. marts i Esbjerg med deltagelse af 135
skytter fra 18 lav.
Åres Landsskytte blev Carl Kr. Vestergaard Nielsen fra Hanstholm-Thisted Skyttelav. Årets
veteranskytte blev igen Jørn Mortensen fra Ebeltoft. Holdpokalen blev vundet af Nyborg Skyttelav.
Tak til Esbjerg Skyttelav for et godt og veltilrettelagt stævne.
Her ser I de to landsskytter - den unge fritstående og veteranen samt alle holdskytterne.
For yderligere detaljer og resultater skal jeg henvise til skyttelavenes egen hjemmeside.
Marineforeningen Tidsskriftet UNDER DANNEBROG
Igen i år vil jeg rette en stor tak til redaktør Leif Mortensen for hans store energiske arbejde med
bladet. Det er som bekendt et job Leif har varetaget siden 2002, og han har lige siden udviklet
bladet i en meget positiv og læseværdig retning. Her ser I hans første nr. fra oktober 2002, og det
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seneste nummer her i 2019. Også mange uden for Marineforeningen, især i Søværnet og Marinehjemmeværnet, omtaler bladet i meget rosende vendinger.
Også på området promovering af Marineforeningen udadtil har Leif gjort en stor indsats. Her skal
særlig fremhæves Leif's post i som Marineforeningens repræsentant i DSI Fregatten Jyllands bestyrelse, der bl.a. førte til etablering af udstillingen ’Modeller på podier’, der også kører i hele 2019.
Leif er årgang 1966 fra Søværnet, indmeldt i Marineforeningen allerede i 1969. Kasserer i Morsø
MF fra 1990 til 1999 og herefter formand frem til 2008. Med baggrund i sin søfartsmæssige uddannelse, og sit mangeårige virke som fremtrædende journalist og redaktør, har Leif i den grad bidraget til Marineforeningens øgede synlighed i det omgivende samfund gennem de seneste godt 16 år.
Som Marineforeningens kommunikationsrådgiver har Leif ydet en konstruktiv og værdifuld hjælp til
såvel afdelinger som ledelse, ikke mindst i rekrutteringsøjemed. Dertil kommer Leifs meget venlige
og favnende væsen, der gør ham vellidt i alle kredse.
Så derfor vil jeg og landsbestyrelsen anmode sendemandsmændene om at Leif Mortensen
udnævnes til Æresmedlem af Danmarks Marineforening".
Leif Mortensen blev udnævnt til Æresmedlem af Marineforeningen med stående applaus.
Landsformanden fortsatte:
"Kommunikationsudvalget stod bag udstillingen 'Modeller på podier' i 2018. Udstillingen er
forlænget så den løber dette år ud. Tak til de afdelinger, der har bidraget med modeller og rariteter.
Marineforeningens, og alle andre Soldaterforeningers største udfordring i dag er tilgangen af nye
medlemmer. Men som jeg har nævnt mange gange før, er det ikke landsbestyrelsen eller
forretningsudvalget, der kan skaffe dem, - det kræver en ihærdig indsats fra hver enkelt afdeling.
Men vi kan hjælpe til, og derfor har vi via Kommunikationsudvalget fået fremstillet nyt udstillingsmateriel til brug ved Åbent hus-arrangementer, havnefester, afdelingsjubilæer, Air shows mv.
Så min opfordring til samtlige afdelinger og distrikter er: brug dem flittigt. Via landssekretæren kan I
rekvirere dem, og husk også at Distriktsformændene har beach-bannere og roll-ups, der kan
benyttes med eller uden selve udstillingsteltet.
Øvrige forsvarspositive foreninger vi samarbejder med:
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM)
Samarbejdet med Soldaterforeningerne og Forsvarsbroderselskaberne fungerer fortsat godt
gennem ’DSM’, der bl.a. overordnet tager hånd om markeringen af Danmarks Nationale Flagdag d.
5. september, i tæt koordination med Folk & Sikkerhed. DSM varetager også koordinationen
omkring repræsentation ved runde dage i Kongehuset, Kongeskibet DANNEBROGs sommertogter
samt kontakten til Forsvarets øverste ledelse.
Vi har i dag et stærkt DSM, der er anerkendt af såvel Forsvarets øverste ledelse som af
Kongehuset. Det gør det meget nemmere for alle: én indgangsvinkel til alle de mange
forsvarsrelaterede foreninger og omvendt.
I 2017 overtog præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsråd, Flemming Rytter, formandsposten i DSM efter K. E. Nielsen fra Forsvarsbrødrene, der havde haft formandsposten i 9 år. Som
I nok husker, var Flemming med til Sendemandsmødet i Køge og bragte en hilsen til jer. Men
umiddelbart herefter tog Flemming orlov af personlige årsager, og jeg overtog midlertidig posten
som formand for DSM. Men sidst i 2018 trak Flemming sig tilbage fra alle poster i soldaterforenings
regi, og jeg overtog formandsposten i DSM permanent. Samtidig overtog landsnæstformanden
sekretærposten i DSM, og det blev der jo ikke mindre arbejde af for os begge. Med hensyn til
DSMs selvkomponerede logo med kongekrone, som I ser her, havde vi indsendt ansøgning til
Rigsarkivet om at få det godkendt, men vi fik desværre afslag herpå.
Landsnæstformanden er fortsat DSMs repræsentant i komitéen vedr. Monumentet i Kastellet og
det tilhørende informationscenter, der planlægges åbnet i 2020, ligesom han også er DSMs
kontaktperson til Flagdagen.
Vedr. ’Folk og Sikkerhed’ blev vi på årsmødet her i april præsenteret for deres nye logo.
Fonden Danske Veteranhjem
Et nyt veteranhjem i Odense blev indviet af HKH Kronprinsen i marts i år, og i Aarhus forløber
arbejdet med udbygningen planmæssigt.
Soldatens og Orlogsgastens Fond
Som I formentlig allerede er bekendt med gennem jeres distritktsformænd, var det igen i 2018
muligt at søge om donationer til arrangementer for menigt personel, fx i forbindelse med
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adoptionsbesøg og arrangementer med SVN Tamburkorps, og dette gælder også for 2019, selv
om afkastet i år er meget lille.
Hvordan ser fremtiden så ud for Danmarks Marineforening?
Ja - jeg og landsbestyrelsen vurderer, at foreningen fortsat står godt rustet til at møde de
kommende års udfordringer. Og det gør vi på trods 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, men også ved at gøre en aktiv indsats for at rekruttere nye - og gerne
yngre medlemmer.
For at foreningen også i fremtiden er stedet, hvor gamle som unge orlogsgaster og andre maritimt
interesserede mødes, så skal alle afdelinger til stadighed have foreningens formål for øje nemlig:
at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart".
Hermed afsluttede landsformanden fremlæggelsen af landsbestyrelsens årsberetning for 2018.
Dirigenten gav mulighed for kommentarer fra salen:
John Koudal, Esbjerg: "I den skriftlige årsberetning angående EDB hedder det, at det er
landsbestyrelsens klare opfattelse, at systemet fungerer tilfredsstillende, men at der udestår en
række forbedringer i de kommende år.
Landsbestyrelsen burde have startet med at spørge brugerne i afdelingerne hvad der var godt og
hvad de savnede fra det gamle system. Det valgte man ikke at gøre.
I det nye system har jeg oplevet at fire medlemmer var forsvundet, men dog genoprettet ved
henvendelse til landskontoret. 4 medlemmer = ca. 1%, på landsplan er det 85 medlemmer.
Et medlem havde fået betegnelsen Æresmedlem, uden at være det.
Et medlem havde fået tildelt ny adresse, uden selv at vide det.
Nu kan vi ikke se om et medlem er udmeldt pga. restance, så hvis han senere vil meldes ind igen
kan vi ikke opkræve restancer.
Det virker som om landskontoret skal godkende ALLE ændringer, som nyt tlf.-nummer, mail eller
adresse. Det bør ikke være nødvendigt.
I det nuværende system kan vi ikke opgøre de forskellige kategorier medlemmerne er oprettet i.
Det bør være muligt som det var det i det gamle system.
Hvorfor har man købt et system med så mange unyttige oplysninger, flere af kolonnerne er gentagelser, med navne, tlf. m.m. Det fylder unødvendig og hvad har man tænkt sig det skal bruges til?
Ved et udtræk skal man slette en masse unødvendige kolonner og tomme felter før det er muligt at
få det ned i en brugbar A4-størrelse. Det er virkelig dårligt af et nyt system.
Hvorfor skal der gå flere år for at få de mangler der åbenlyst er i systemet, forbedret, og hvad
kommer nu og hvad senere? Meld ud med en plan. Mange af fejlene og manglerne kunne være
undgået hvis landsbestyrelsen havde inddraget brugerne fra start.
Landsformanden: "Det er korrekt, at vi har købt et system som ikke er tilrettet direkte til os. Vi har
købt et system som mange store firmaer og foreninger i Danmark bruger. Vi var godt klar over at
det ikke matchede vores gl. system, men vi kunne ikke vedligeholde det gl. system som var bygget
op af en privatperson. Vi fik systemet op at køre, og vi har efterfølgende fået en del
tilbagemeldinger fra afdelingerne, ud fra hvilke vi så samler de vigtigste mangler og undersøger
hvad det koster at få dem rettet".
Landssekretæren: "Der er fejl og mangler, og vi har haft kontakt med leverandøren om de problemer der er gjort opmærksom på fra afdelingernes side. Forretningsføreren er efter dem hele
tiden, og hvis udfordringerne ikke løses, holder han gerne en betaling tilbage indtil de er udført".
John Koudal, Esbjerg: "Lav en handlingsplan på opgaverne og meld ud til afdelingerne. Vi har
også foreslået at man får en superbruger i hvert distrikt, hvad sker der med det?".
Landssekretæren: "Jeg medgiver at vi har begået fejl, og vi vil selvfølgelig rette op på det".
Kurt Verner, Nyborg: "Allerførst vil jeg takke landsformanden og landsbestyrelsen for den mundtlige og skriftlige beretning, hvor vi var langt omkring, men også fik fastholdt nogle at de mål og
mærker, som er nødvendige hvis vi skal udvikle Danmarks Marineforening. Jeg er utrolig glad for
det værdigrundlag man har udviklet: landsformanden har hæftet sig ved det sidste afsnit, jeg vil
godt hæfte mig ved det første. Der står, at 'som traditionsbærende forening arbejder Danmarks
Marineforening gennem sit landsdækkende virke, for at fastholde og formidle Danmarks maritime
kulturarv samt at udbrede interesse for Søværn og søfart'. Den passer nøje ind i vores formålsSide 9 af 14

paragraf, og hvis man kæder de to ting sammen, har man et fantastisk grundlag for at gå ud og
arbejde for nye medlemmer. Jeg vil godt takke landsorganisationen for den store opbakning vi fik
vedr. 'Projekt Forsavn', der passer perfekt ind i værdigrundlagets første afsnit om den lokale
maritime kultur. Det var et dyk ned i Nyborgs historie, og i Nyborgs bestyrelse er vi overbevist om
at denne formidling af den lokale maritime kulturarv skal være opretstående i vores fremtidige
arbejde i lokalbestyrelsen. Hvis vi går ind og ser på den kulturarv der er de steder vi ligger og i de
byer vi kommer fra, så er der langt de fleste steder en sand af perle af kulturarv. Vi tror på, at når
man gør det synligt lokalt, vil det trække andre lokalt interesserede til at formidle den historie. Vi
tror, at vi har lavet de første spæde tiltag med 'Projekt Forsavn' i Nyborg”.
Da der ikke var yderligere kommentarer til årsberetningen, konstaterede dirigenten at årsberetningen var taget til efterretning.
Uden for dagsordenen tillod dirigenten, at præsidenten for De Danske Forsvarsbroderselskaber,
Karl Erik Nielsen, fik ordet:
"Nu kan man spørge sig selv hvorfor jeg er her? - årsagen er, at Ole er en novice, ikke som
formand for Marineforeningen, men novice som formand for DSM, og da han skulle aflevere sin
beretning, mente jeg at jeg skulle kontrollere hvordan han omtale de andre forsvarspositive
foreninger ud fra princippet, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Det kan jeg tillade mig at sige,
da jeg har 12 års erfaring som Præsident for De Danske Forsvarsbrødre. Heldigvis er der mange
Forsvarsbrødre, der også er medlem at Marineforeningen. Dertil høre Ole desværre ikke, - jeg har
ikke kunne få ham overtalt til det.
Formanden for Marineforeningen, Ole Løje Jensen, har i alle - og jeg gentager alle - DSMsammenhænge og i alle relationer været en særdeles god støtte og en loyal forbundsfælle for
Forsvarsbrødrene. Jeg tror ikke at det alene skyldes vores næsten ens størrelse, selv om jeg nu
kan kalde Marineforeningen for storebror, - det gør jeg med glæde. Det skyldes nok mere ens
rettidighed i holdninger og et fælles værdigrundlag. Oles indsats og væremåde tangerer på ingen
måde faneflugt eller indeholder tvetydige holdninger, tværtimod er de altid i korrekt flådetankegang. Dertil kommer en altid afbalanceret personlighed, med en altid rolig og velovervejet
fremtræden, han forløber sig aldrig.
Jeg har derfor fået en kærkommen opgave i dag af min landsbestyrelse: at udnævne Jens Ole
Løje Jensen til Æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre".
En tydeligt overrasket landsformand modtog Æresmedlemskabets synlige beviser: emblem og
diplom, og forsamlingen applauderede.
Herefter meddelte dirigenten, at man var nået til frokostpausen,
og mødet var dermed suspenderet indtil kl. 13:35.
Sendemandsmødet blev genoptaget kl. 13:35, og efter anmodning tillod dirigenten, at emnet
'Tildeling af Hædersskjold til medlemmer, der har siddet 25 år i en afdelingsbestyrelse' blev
fremrykket fra pkt. 10 hertil, idet der for de implicerede modtagere fra Marstal MF var opstået tvivl
om man ville være i stand til tidsmæssigt at kunne nå den bestilte færgeafgang til Marstal.
Landsformanden indledte derfor 2. halvdel af Sendemandsmødet med at uddele Hædersskjold til
medlemmer, der har siddet i en afdelingsbestyrelse i en ubrudt periode på 25 år:
Slagelse
Marstal

4.

Henrik Faber
Erik Larsen

Aarhus
Marstal

Kai Berg
Peter Søgaard Nielsen

Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge

Landskassereren (LK) gennemgik regnskabet. Der var ikke bemærkninger hertil, og regnskabet
blev herefter enstemmigt godkendt.

5.

Landsbestyrelsens forslag

a. Forslag til justering af vedtægternes § 22. stk. 4
Landskassereren motiverede forslaget. Der var ikke bemærkninger til forslaget, som derpå blev
enstemmigt vedtaget.
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6.
a.

Indkomne forslag
Bekræftelse af mødested for 2020 Svendborg MF - 2021 Skagen MF

Med forsamlingens applaus var Svendborg og Skagen bekræftet.
b.

Mødested for 2022: invitation fra Esbjerg MF / Horsens MF

Dirigenten meddelte, at Esbjerg havde trukket sin invitation tilbage.
Dirigenten: "Kan vi godkende at Horsens afholder Sendemandsmødet 2022?".
Med forsamlingens applaus godkendte forsamlingen Horsens som arrangør af Sendemandsmødet
i 2022.

7.

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

Landskassereren fremlagde budgetterne for 2019 og 2020.
John Koudal, Esbjerg: "I det udsendte budget står der ved 'Medlemskartotek kr. 75.000, -', nu er
beløbet ændret til kr. 100.000, -, er det rigtigt?"
Landskassereren: "Ja, det er korrekt. Vi har kunnet se at der vil komme en lidt større udgift på
den konto, og derfor tilrettet budgettet".
Uden yderligere bemærkninger konstaterede dirigenten, at budget 2019 og 2020 var taget til
efterretning.
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 150,- årligt.
Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt vedtaget.
c. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-.
d. Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt
vedtaget.

8.
a.

Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om valg af distriktsformænd.
Valg af landskasserer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Heden
Knudsen, Odense - for 3 år.

Forsamlingen applauderede, og dermed var Flemming Heden Knudsen genvalgt for 3 år.
b.

Valg af landsformand: Landsbestyrelsen indstiller til nyvalg af kommandørkaptajn
Steen Engstrøm, Korsør - for 2 år.

Landsformanden forklarede baggrunden for sit ønske om at aftræde før tid.
Steen Engstrøm præsenterede sig selv og fortalte i korte træk om sin karriere i Søværnet.
Forsamlingen applauderede, og dermed var Steen Engstrøm valgt for 2 år.
Meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer i distrikterne III, IX, XII
Landssekretæren orienterede derpå om de ordinære valg i de nævnte distrikter:
Distrikt III
Distrikt IX
Distrikt XII

nyvalg af Jens René Jensen, Korsør
genvalg af suppleant Steen Buchardt, Slagelse
genvalg af Per Dichmann Hansen, Ribe
nyvalg af suppleant Henning Madsen, Fredericia
genvalg af Charley Pedersen, Aalborg
nyvalg af suppleant Hans Jørgen Christensen, Nibe

Landssekretæren ønskede de nyvalgte og de genvalgte tillykke med valgene, og han takkede
Søren Brusgaard, Nykøbing Sj. for hans arbejde i landsbestyrelsen.
9.
a.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
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 genvalg af Ida Nørgaard, Odense
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Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation for 1 år.

10. Eventuelt.
a.

Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
Ingen ønskede ordet til dette punkt.

b.

Øvrigt eventuelt

Landsnæstformanden: "Som bekendt er dette Sendemandsmøde her i Randers det sidste, som
vores landsformand Ole deltager i som netop landsformand. Det giver anledning til nogle
refleksioner over de 14 år du på fornem vis har beklædt posten. På landsbestyrelsens vegne vil jeg
derfor - i korte træk - nævne de væsentligste og mest epokegørende begivenheder, der er sket
med dig ved roret, og nogle af dem kan I også se heroppe på skærmen.
Du blev valgt ved Sendemandsmødet i 2005, hvor du afløste Otto Lichtenberg. Og derefter var du i
tiltrædelsesaudiens hos den daværende Æresformand, HKH Prins Henrik på Fredensborg Slot som I ser det her til højre.
Marineforeningen bestod den gang af 79 afdelinger, 10.002 medlemmer og 22 Skyttelav.
I 2006 besøgte du Nuuk-afdelingen ved deres 50-års jubilæum. Det var første gang i mange år, at
en landsformand bevægede sig så langt væk for at fejre en afdeling.
Gennem de seneste 14 år har du - sammen med ældste jubilar - lagt krans ved Mindestenen på
Nyholm i forbindelse med Jubilarstævnerne.
Ved siden af landsformandsopgaven har du i en periode været næstformand i ’Folk & Forsvar'. På
det nederste foto ses du i samtale med den daværende forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech - I
taler ganske givet om bevarelsen af værnepligten, som i alle årene har været én af dine personlige
mærkesager.
2006 var også året, hvor Inspektionsskibet VÆDDEREN, i august måned, drog ud på GALATHEA
III-jordomsejlingen - et skib, som du i øvrigt selv havde været chef for nogle år før din pensionering
fra Søværnet i 2006.
VÆDDEREN vendte tilbage til en stort anlagt velkomst på Langelinie-kajen i København i april
2007, og her stod du i spidsen for en markant flagborg og rigtig mange medlemmer fra Marineforeningerne, - det er den I ser her.
Sendemandsmødet i 2007 blev afholdt på Fregatværftet ved Fregatten JYLLAND i Ebeltoft, og
dermed var Marineforeningen tilbage ’ved rødderne’, idet Helgolandsveteranerne fra 1864 fra
spillede en væsentlig rolle i Marineforeningens etablering i 1913.
I 2008 overtog Marineforeningens Æresmedlem siden 1996, HKH Kronprinsen, Æresformandsposten i Marineforeningen efter sin far, der samtidig udnævntes til Æresmedlem.
I 2009 indførte regeringen ’Danmarks Nationale Flagdag’ d. 5. september, og siden Majestætens
indvielse af 'Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948' i Kastellet i 2011 har du
hvert år deltaget i den officielle fejring af nationens mange veteraner ved paraden i netop Kastellet,
i den efterfølgende gudstjeneste i Holmens Kirke, og ved paraden på Christiansborg Slotsplads.
Når vi nu er ved Holmens Kirke, er det også værd at nævne, at du har bevaret og udviklet det
meget nære samarbejde Marineforeningen gennem rigtig mange år har haft, og fortsat har, med
kirkens orlogsprovst og orlogspræster. Billedet her er fra Danmarks-Samfundets 100-års
jubilæumsfejring i Holmens Kirke i 2008.
I 2010 fyldte HM Dronningen 70 år, i 2012 fejredes Dronningens 40-års regeringsjubilæum, og i
2015 fyldte Majestæten 75 år. Alle tre gange gik du, sammen med de øvrige Soldaterforeningsformænd, i spidsen for markante fane- & flagborge i København.
I 2010 søsatte Marineforeningen rokanonbådsprojektet ’Kanonbåd Replica’, som desværre i 2012
måtte opgives pga. svigtende økonomisk opbakning.
Også i 2010 udgav Marineforeningen bogen ’Kanonbådskrigen 1807-1814 - til lands og til vands’,
skrevet af nu afdøde medlem Flemming Moberg. Målet var at rejse penge til skibsbygningsprojektet ved Fregatværftet i Ebeltoft, men det var altså forgæves.
I 2010 fejrede Orlogsflåden sit storslåede 500-års jubilæum, og her var mange afdelinger og
medlemmer involveret på mange måder - bl.a. med kranselægninger over hele landet sammen
med Marinehjemmeværnets flotiller.
I 2012 stod Marineforeningen som vært for afholdelsen af ’Det 16. Nordiske Orlogsstævne’ - der
fandt sted i Nordjylland med Flådestation Frederikshavn som base.
2013 var året, hvor vi i Marineforeningen fejrede vores 100-års jubilæum, dels med march gennem
det indre København med Søværnets Tamburkorps i spidsen, et storstilet Sendemandsmøde i
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Børssalen i København, gallamiddag i Frimurerlogen på Blegdamsvej, og på jubilæumsdagen d.
30. april en stort anlagt jubilæumsreception i Holmens Kirke, der trådte til, da fregatten PETER
WILLEMOES, med kort varsel, måtte afses til andre opgaver. Dertil kom udgivelsen af Marineforeningens flotte 100-års jubilæumsbog med forord af bl.a. dig, Ole. De mange meget vel
gennemførte arrangementer skyldtes ikke mindst en god ledelse og styring fra din side.
I 2014 fejredes 150-året for ’Kampen ved Helgoland’ - ikke mindst Fregatten JYLLANDs aktive
medvirken i kampen. I fejringen spillede Marineforeningen også en markant rolle.
I 2015 ansatte Marineforeningen for første gang en forretningsfører, og Marineforeningens
hjemmeside så samme år dagens lys.
I 2016 - efter år med drøftelser og debatter på landsplan - vedtog Sendemandsmødet Marineforeningens ny organisationsstruktur, herunder reducering af antallet af distrikter fra 13 til 9. Det
var banebrydende, og også i den proces spillede du en værdifuld ledende rolle, Ole. Vedtægternes
formålsparagraf blev tilpasset, og optagelsesparagraffen blev justeret til moderne tider ved samme
lejlighed - jo, her ’rykkede’ Marineforeningen for én gang skyld.
Samme år udnævntes du til Æresmedlem af Marineforeningen - både relevant og meget fortjent.
Efter et par års intensivt arbejde søsattes, i 2018, Marineforeningens nye elektroniske medlemsog regnskabssystem - tiltrængt og nødvendigt, men desværre ikke uden begyndervanskeligheder.
Vi skal lære de nye systemer at kende, vi skal løbende forbedre dem, men processen er kommet
godt i gang under dit lederskab, Ole.
Ud over dit alsidige virke som vores landsformand gennem 14 år, har du også påtaget dig andre
udfordringer, - her skal særlig nævnes formandskabet i ’Soldatens og Orlogsgastens Fond’, i
’Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråds ledergruppe’ og i ’Fregatten PEDER SKRAMs
repræsentantskab’ - alle sammen opgaver og funktioner, hvor du har sat Marineforeningens
tydelige præg, - og dermed styrket foreningens anseelse i et bredere maritimt forum.
Ole, du indmeldte dig i Marineforeningen i 1980, og du overtog landsformandsposten 25 år efter.
Ved formandsskiftet her om et øjeblik har Marineforeningen 75 afdelinger med til sammen 8.460
medlemmer, og der er 20 skyttelav.
Der har - i din formandsperiode - været 33 75-års afdelingsjubilæer og 24 100-års afdelingsjubilæer, og du har været til stede ved stort set dem alle sammen, inviteret af de mange afdelinger.
Der har været afholdt 124 Forretningsudvalgsmøder, 28 Landsbestyrelsesmøder, ét Kommunikationsseminar, to Afdelingsformandsmøder og 14 Sendemandsmøder.
Der er, siden 2005, sket omfattende ændringer i Søværnet, bl.a. tilgang af 8 store og mellemstore
enheder og af 6 mindre fartøjer. Opgaveporteføljen er gradvist ændret og øget - Søværnet
bevæger sig nu på snart sagt alle 7 verdenshave. Dertil kommer omfattende og gentagne
organisationsændringer, som Søværnets personel loyalt har stået igennem.
For Marinehjemmeværnets vedkommende er der bl.a. tilgået 12 nye fartøjer siden 2005, og også
her er der foretaget væsentlige organisationsændringer.
Du har selvsagt ikke haft indflydelse på alt hvad der er sket ude omkring mens du har været vores
landsformand, men du har sat dit præg på mange af begivenhederne.
Du har loyalt stået i spidsen for Marineforeningen gennem nu 14 år, og du har videreført
foreningens stolte traditioner i respekt for fortid og nutid, og du har vist vejen ind i fremtiden.
Dit fokus har - blandt mange - været at fastholde og øge medlemstallet - en opgave, der i disse år
er særlig svær at løse. Det gælder i alle Soldater- & Marineforeningssammenhænge.
I mange forsvarsrelaterede anliggender har du loyalt fremført og forfægtet Marineforeningens
holdninger og synspunkter.
Dit forhold til Kongehuset og til Adjudantstaben har været rigtig godt i hele perioden, og
Marineforeningen er fortsat højt respekteret begge steder. Du har lagt vægt på, hver eneste år du
har været til Nytårskur, at bringe vor høje Æresformand Marineforeningens nytårshilsen.
For alt det, jeg her har nævnt, og for en hel masse andet jeg ikke har nævnt, skylder vi dig en
meget stor og dybfølt tak.
Da du jo allerede har modtaget Æresmedlemsskab af Danmarks Marineforening, er der ikke så
meget mere værdifuldt vi kan give dig, så vi har valgt, at du i det mindste skal modtage Marineforeningens Hædersskjold som et håndgribeligt bevis på dit vellykkede formandskab gennem 14 år
i Danmarks Marineforening. Du har stukket kursen ud, og den er fulgt i hele din formandstid.
Må jeg bede dig træde frem foran flaget og modtage Marineforeningens Hædersskjold".
Landsformanden modtog Hædersskjoldet, og en stående forsamling udbragte højlydt i kor 3
skæpperær som tak for Ole's 14 imponerende år på landsformandsposten.
Side 13 af 14

En bevæget landsformand fik ordet: "Tak til Søren for de flotte ord, og tak for den hyldest jeg har
fået her i dag. Og tak til de mange marineforeningskammerater jeg har mødt landet over; det har
været en stor glæde for Lanni og mig selv at komme rundt og møde Jeres store gæstfrihed".
Landssekretæren oplyste om 7 nye afdelingsformænd, valgt på årets generalforsamlinger:
Faaborg
Lemvig
Samsø
Haderslev

Torben Ralf Nielsen
Christian Vennevold
Michael Lind
Svend Detlefsen

Struer
Horsens
Kalundborg

Mads Lund
Lene Boriis
Tonny Ibsen

Landssekretæren takkede de aftrådte afdelingsformænd for deres indsats, og ønskede de
nyvalgte formænd tillykke med valgene.
Jørgen Brøgger, Ebeltoft: "Jeg skal bringe en tak til Marineforeningen på baggrund af følgende:
siden 1994 indførte man 'Søværnets dag' d. 9. maj til minde om Kampen ved Helgoland i 1864.
Men nu er der sket det, at efter omlægning og efter 25 år, har Søværnet trukket sig fra
arrangementet. Det fandt Fregatten Jyllands ledelse og Ebeltoft Marineforening umådelig trist. Vi
mener at man forsat skal markere denne dag, så derfor henvendte vi os til Marineforeningens
landsledelse, og tak for den moralske og økonomiske støtte vi modtog. Jeg vil også takke Jens Ole
Løje Jensen for det gode samarbejde og den store støtte, som Fregatten Jylland altid har fået.
Rasmus Lohse, Godthaab: "På sidste års Sendemandsmøde opfordrede jeg til at sende jeres
afdelingsblade til os i Grønland. Hermed en stor tak, vi får rigtige mange blade til stor glæde for
medlemmerne i Godthaab. Og fra Godthaab MF ønsker jeg Randers MF tillykke med de 100 år".
Rasmus Lohse overrakte formanden for Randers MF et våbenskjold fra Godthaab MF.
Ib Ketler, Brøndby: "Velkommen til Steen, og til Jens Ole: 'Bravo Zulu'" (af ref.: sømilitær betydning: 'Well done').
Danmarks-Samfundet har udsat tilmeldingsfristen til DANNEBROG 800-fejringen i København 15.
juni til 31. maj. Der udsendes en påmindelse i løbet af næste uge. Hvis man er forhindret i at
deltage i København, kan man tilmelde sig de andre arrangementer rundt i hele landet".
John Koudal, Esbjerg: "Jeg syntes at afdelingerne skal tjekke deres hjemmesider, der er mange
der ikke virker eller har skiftet adresse.
En opfordring til redaktøren: Hvad med at lave et portræt af afdelingerne i medlemsbladet?".
Da der ikke var flere indlæg til ’Eventuelt’, erklærede dirigenten forhandlingerne ved
Sendemandsmøde 2019 for afsluttet, og gav ordet til landsformanden.
Landsformanden afsluttede Sendemandsmødet 2019 med at takke dirigenten for at have styret
forsamlingen godt gennem mødet, og han takkede alle for en god og sober debat.
Landsformanden motiverede et 3-foldigt leve for Danmarks Marineforening.
Flaget nedhaledes, fulgt af afsyngelse af sidste vers i Kongesangen.
Mødet afsluttedes kl.14.50.

Godkendt den 1. juni 2019

KURT FLATAU
dirigent
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