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Fra Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke for ’Det Blå Danmark’ den 5. januar 2020. 
Til venstre Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, i midten 

Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen og til højre landsformanden. 
 (Foto: Landsnæstformanden). 
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Året har i allerhøjeste grad stået i COVID 19 pandemiens tegn, idet stort set alt og alle - på den ene 
eller anden måde - har været påvirket.  
 
I Danmarks Marineforening har vi i den grad alle mærket restriktionerne hårdt. Vi har i betydeligt 
omfang været afskåret fra vores essentielle kammeratlige samvær det meste af året. 
Aktivitetsniveauet har været tæt på nulpunktet med ganske alvorlige konsekvenser for økonomien. 
Vi har ikke bare været afskåret fra at mødes, men også fra at komme ud i samfundet og være 
synlige. Således har mulighederne for at bidrage til udbredelsen af kendskabet til samfundets 
maritime sektorer: Søværnet og Marinehjemmeværnet såvel som til Handels- og Fiskeriflåderne og 
andre maritime interesser stort set været ikke eksisterende.  
Samlet et skelsættende år i Danmarks Marineforenings mere end 100-årige historie.  
Udfordringerne har været talrige og store, men sammen kan vi med sikkerhed komme videre og 
indhente det fortabte - og det måske endda i styrket form, da vi alle hver især har fundet nye veje i 
samværet og kammeratskabet.   
 
Danmarks Marineforening viderefører foreningens, orlogsflådens og søfartens stolte traditioner 
gennem arbejdet for 
 

”styrkelse af nationens interesse for Søværn og søfart ” 
 

_________________________________________________________ 
 
 
Medlemssituationen 
Ved udgangen af 2020 var Danmarks Marineforenings medlemstal 8.231 - en tilbagegang på 265 
medlemmer i forhold til 2019. Dette kan naturligvis tilskrives pandemiens begrænsninger for 
hvervning af nye medlemmer. Der er dog også flere lyspunkter, hvor afdelinger ligefrem har haft en 
ganske pæn medlemstilgang.  
Ved udgangen af 2020 talte Danske Soldater- og Marineforeninger 45.797 medlemmer mod 45.762 
medlemmer ved udgangen af 2019. 
 
Økonomi og administration  
Regnskabet er afsluttet med et overskud på 164.066,31 kr. mod et budgetteret overskud på 2.500,00 
kr. 
Dette overskud skal primært ses i to forhold. Konsekvenserne af COVID 19 pandemien har medført 
aflysninger af Sendemandsmødet i Svendborg, Landsbestyrelsesmødet i Vordingborg og 
Landsformandens rejsevirksomhed/besøg i afdelinger og distrikter.  
Endvidere er overgangen til de nye IT-systemer endnu ikke fuldt implementeret som forventet, 
hvorfor der udestår en række større betalinger til vores IT-leverandør. Dette er der taget højde for. 
 
Landsformanden, Landskassereren og Forretningsføreren har gennemført en kritisk gennemgang af 
budgetlægningen for 2021 således, at de faste driftsudgifter, herunder til IT-systemer, fortsat kan 
rummes i den centrale økonomis nuværende niveau baseret på uændret kontingent og indskud.   
  
Landsbestyrelsen har godkendt, at vi fra 2021 fusionerer regnskaberne for Administration og 
Grundfond til ét regnskab, der så vil give et mere tidssvarende, lettere gennemskueligt og mere 
retvisende overblik over vores økonomiske forhold. Alle nuværende konti/poster i begge regnskaber 
vil fortsat være fuldt synlige bare i ét samlet regnskab med én bundlinje. Grundfonden vil fremover 
altid være en post, hvor der minimum henstår 39.000 kr. svarende til den oprindelige kapital. 
Landsbestyrelsen vil løbende tilføre økonomi til denne konto i takt med forbrug, jf. fondens fundats § 
3/vedtægternes § 3). 
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Sendemandsmødet 
der var planlagt til afholdelse i Svendborg den 9. maj måtte desværre aflyses.   
Landsbestyrelsens skriftlige ”Årsberetning 2019”, ”Årsregnskab 2019” samt ”Landsbestyrelsens 
forslag” og ”Indkomne forslag” blev udsendt planmæssigt til afdelingerne og offentliggjort på 
foreningens hjemmeside den 15. marts 2020.  
 
For at sikre Marineforeningens fortsatte virke har Landsledelsen/-bestyrelsen set sig nødsaget til at 
agere som om det reviderede årsregnskab, det af Landsbestyrelsen fremsatte forslag til ændring af 
vedtægternes § 12, stk. 2 om foreningens tegningsret (reelt et ufravigeligt bankkrav) og det 
fremlagte budget for 2021, herunder fastholdelse af uændret kontingent og indskud kan godkendes. 
Endvidere at den siddende Landsnæstformand og revisorerne/revisorsuppleanten kan forsætte. 
Øvrige forslag og valghandlinger mv. udsættes til afgørelse på Sendemandsmødet i 2021. Tildeling 
af ”Fremdriftsskruen” for 2019 vil ligeledes finde sted på Sendemandsmødet i 2021. 
 
Jubilarstævnet 
måtte desværre også aflyses pga. forsamlingsrestriktioner. Landsbestyrelsen har besluttet, at der i 
2021 holdes et ”dobbelt-stævne”, hvortil jubilarer i både 2020 og 2021 gives mulighed for at tilmelde sig. 
 
Landsbestyrelsen 
gennemførte forårssamlingen den 2. marts i Nyborg. På mødet blev ”Årsberetning” og ”Årsregnskab” 
for 2019 godkendt, og oplæg til Sendemandsmødets afvikling, herunder dagsordenen, blev besluttet.  
 
Endvidere blev der drøftet udvikling af vores centrale IT-systemer og efter en opfølgende 
høringsrunde baseret på et favorabelt nyt tilbud fra IT-leverandøren blev der indgået en kontrakt om 
ny hjemmeside, nyt medlems- og økonomisystem samt integration af disse. Dette er beskrevet i et 
”Landsformandsbrev” af 6. maj 2020, der tillige blev gengivet i Under Dannebrog i juni 2020, nr. 3 
”Orientering om opgradering af IT-systemer”. 
 
Efterårssamlingen, der var planlagt til den 7. og 8. november i Vordingborg, blev gennemført via 
mailkorrespondance.   
 
Forretningsudvalget og landsledelsen 
Forretningsudvalget (FU) har i 2020 holdt 5 møder, hvor man bl.a. har drøftet konsekvenserne for 
afdelingerne af pandemien, implementeringen af nyt medlems- og økonomisystem og behandlet de 
løbende sager, som er en naturlig del af udvalgets ansvarsområde, herunder først forberedelse af 
landsbestyrelsesmøder, sendemandsmøde og jubilarstævne og senere udskydelse/aflysning af disse.  
 
På trods af COVID 19-situationen er det dog lykkedes Landsformanden at deltage i fire 
distriktsmøder i Jylland i hhv. Horsens, Vejle, Aalborg og Skive.  
 

 
 

Landsformanden orienterer ved Distriktsmødet i Vejle d. 15. august 2020. 
(Foto: Landsnæstformanden). 
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Aflagt visit i Marstal og Ærøskøbing i anledning af deres 75-års jubilæer samt i Svendborg. Deltaget 
i afsløring af mindesmærke for genforeningen i Odense og markeringen af Slaget i Køge bugt i 
Køge. Endvidere deltaget i Nytårskur i Frederikshavn samt besøgt Brøndby og København.  
 
Herudover har Landsformanden i 2020 som formand for Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd i Kastellet, København deltaget i indvielsen af 
Informationscenteret for Danmarks internationale indsats efter 1948, markeringen af 
Flagdagen (tillige i Holmens Kirke) og Danmarks fejring af De Forenede Nationers 
75-års jubilæum. 
 
Endelig deltog Landsformanden m.fl. i den tidligere landsformand Otto Lichtenbergs 
urnenedsættelse på Blovstrød kirkegård. 
 
De øvrige udvalgs-/ledelsesmedlemmer har hver især bidraget til/deltaget i mange af de nævnte 
arrangementer og/eller repræsenteret Marineforeningen ved andre arrangementer rundt om i landet. 
 
Kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalgets vigtigste arbejde er at koordinere den samlende promoveringsindsats 
gennem en nogenlunde ensartet og retvisende informativ synliggørelse af de mange 
medlemsfordele, der tilbydes i Marineforenings afdelinger landet rundt.  
 
Udvalget er altid til rådighed med hjælp og rådgivning i det omfang afdelingerne måtte ønske dette. 
Det et også udvalget, der håndterer udstillingsmaterialet og laver aftaler med messe- og 
udstillingsudbydere. 
 
Den eksterne PR-virksomhed har i 2020 været begrænset i konsekvens af nedlukningen af 
Danmark og reelt begrænset til udviklingen af den nye hjemmesides rekrutteringstiltag.  
Udlånet af foreningens to rejseudstillinger har således også ligget stille.  
 
Landskontoret og Slopkisten 
Landskontoret har i 2020 været i fuld funktion. Afdelingernes ændringer til medlemsdatabasen og 
ekspedition af Slopkistevarer har således fungeret, og kontakten med eksterne leverandører er 
opretholdt. Forretningsføreren har på vanlig vis udført et omfattende arbejde, der påkalder sig ros og 
respekt. Ikke mindst implementeringen af det nye medlems- og økonomisystem har trukket endog 
meget store veksler. 
 
Også i 2020 har landskontoret igen nydt godt af stor frivillig hjælp fra tidl. landssekretær Ib Ketler, 
Brøndby og Niels Arne Hansen, Skagen.  
  
Landsbestyrelsen udtrykker vor store anerkendelse og tak for indsatsen på landskontoret, og 
ligeledes rettes en tak til afdelingerne for et godt og positivt handelssamarbejde gennem hele 2020. 
 
Distrikterne 
Samarbejdet internt i de enkelte distrikter, indbyrdes mellem distrikterne og med landsledelsen og 
landskontoret, har i 2020 været udfordret af pandemien, men generelt set fungeret tilfredsstillende, 
takket være især mailkorrespondance. Dermed fremstår foreningen fortsat som én landsdækkende 
enhed, hvor alle ’i båden’ trækker årerne synkront på en sikker kurs.  
 
Afdelingerne 
Marineforeningens 76 afdelinger er foreningens fundament. Det er her foreningslivet og det gode 
kammeratskab udfolder sig, det er her det plejes og trives. I 2020 har de imidlertid været voldsomt 
udfordret som følge af forsamlingsforbud og andre restriktioner. Afdelingernes økonomi har derfor 
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været påvirket i negativ retning. 
 
Men det har været positivt, i gennem såvel ”Under Dannebrog” som i de lokale medlemsblade og på 
hjemmesider, at konstatere de mange ”alternative” aktiviteter, der er gennemført i afdelingerne for at 
fortsætte og fastholde medlemmernes fokus på kammeratskabet. 
 
Danmarks Marineforenings maritime traditioner er bærende elementer, og sammen med flaget og 
foreningens symboler er de vores entydige kendemærker. De bidrager til at gøre Marineforeningen 
til noget ganske særligt, og dem må der ikke gives køb på. Det skal alle medlemmer være bevidste om.  
 
Traditionernes bevarelse medvirker til at fastholde bestående medlemmer, og de er med til at 
tiltrække nye. Det er derfor vigtigt, at afdelingerne hele tiden er relevante i tiden, fornyer sig og tager 
nye udfordringer og tiltag op - naturligvis i respekt for traditionerne. Arbejdet omfatter også hjælp, 
støtte og omsorg for vores ældste og svageste medlemmer samt for nationens veteraner. 
 
I 2020 fyldte Holbæk afdelingen 100 år, men pandemiens restriktioner medførte at fejring er udsat. 
 
Marinestuerne 
danner jo den helt nødvendige ramme om foreningslivet ude omkring. Men i 2020 satte pandemiens 
restriktioner begrænsninger for foreningslivets fulde udfoldelse, idet det kun var muligt at holde åbent i 
starten af året og så igen kortvarigt hen over sommeren, men der med betydelige begrænsninger.  
 
Landsskytteudvalget og Skyttelavene  
Ved udgangen af 2020 var der registreret 20 skyttelav med i alt 1.501 medlemmer. 
Af de registrerede medlemmer udgør de aktive skytter 359, hvilket skyldes, at i flere afdelinger er 
samtlige medlemmer også medlemmer af afdelingens skyttelav. 
  
Skyttelavenes Landsmøde i 2020 måtte aflyses. Skytteudvalgsformand Pierre Jensen, der var på 
valg, fortsætter til valget kan bekræftes ved næste Landsmøde. 
Landsskyttestævnet måtte ligeledes aflyses. Stævnet i 2021 afholdes i Ebeltoft, og 2022 i Grenaa. 
’Hjemmebaneskydningen’ 2019/2020 havde Nyborg Skyttelav som vinder med 1.486 points foran 
Hanstholm/Thisted med 1.474 points. 
 
I Skytteudvalget og Skyttelavene har der i 2020 været en meget begrænset aktivitet grundet 
nedlukningen af idrætslivet i det meste af året.  
  
Landsskytteudvalget har en stabil og god økonomi med et årligt kontingent pr. lav på kr. 400,-. 
 
”MARINEFORENINGEN Tidsskriftet UNDER DANNEBROG” (MTUD) 
Danmarks Marineforenings tidsskrift markerede sig også i 2020 som et vigtigt promoveringsredskab 
for Marineforeningen. Tidsskriftets redaktionelle linje med løbende fokus om alle aspekterne i det 
Blå og Maritime Danmark har blandt meget andet gjort, at bladet er anerkendt som et almennyttigt 
tidsskrift. Dette indebærer at Danmarks Marineforening årligt modtager et ikke ubetydeligt beløb i 
portostøtte fra Kulturministeriets Bladpulje.  
Denne støtte og en nogenlunde fast annonceindtægt er i høj grad med til at skabe en efter 
forholdene god økonomi i Danmarks Marineforenings medie- og kommunikationsvirksomhed.  
 
Redaktøren har igen i 2020 formået at holde et meget højt, etisk og relevant niveau for bladet, 
herunder er det ufortrødent gennem COVID 19-året udkommet planmæssigt. 
En særdeles påskønnelig indsats.  
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De sociale medier 
Hjemmesiden er i 2020 overgået til at blive administreret af Marineforeningens IT-leverandør af 
medlems- og økonomisystemet, der - i samråd med landsledelsen - har moderniseret hjemmesidens 
design.  
Marineforeningens 'Facebook'-side redigeres fortsat af landssekretæren, og der er generel 
tilfredshed med, at medlemmer og andre kan holde sig opdateret med aktiviteterne i afdelinger og 
på landsplan stort set straks efter at de er sket.  
 
Søværnet (SVN) 
Samarbejdet med SVN er fortsat i 2020, selvom pandemiens restriktioner mestendels har medført 
elektronisk og telefonbaseret kommunikation.  
 
Marinehjemmeværnet (MHV) 
Samarbejdet lokalt mellem afdelingerne og MHV-flotillerne har i 2020 selvsagt ligget nærlig stille, 
ligesom det er tilfældet med kontakten til MHV’s to orkestre med base i henholdsvis Randers og 
Brøndby.  
 
Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste for ”Det Blå Danmark” fandt sted i Holmens Kirke i 
København den 5. januar, og fra Marineforeningen deltog bl.a. landsformand, landsnæstformand og 
landsbestyrelsesmedlemmer samt et stort antal medlemmer og 4 afdelingsflag. Hovedtaler var 
Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen, der i positive vendinger også 
roste Marineforeningen. Efterfølgende var kirken vært for et hyggeligt traktement. 
Der skal her lyde en tak til Marinehjemmeværnet, admiralen og Holmens Kirke. 
 
Holmens Kirke 
Samarbejdet med Holmens Kirke fungerer fortsat upåklageligt. 
Ved busten af viceadmiral Aage Helgesen Vedel i Holmens Kirkes Kapelsal lagde 
Landsnæstformanden den 29. august Marineforeningens buket. 
Desværre kunne Julegudstjenesten den 24. december ikke holdes pga. regeringens Corona-
udmeldinger, men Marineforeningens krans blev lagt planmæssigt ved ”Søfolkenes Mindeanker” i 
Nyhavn af Landsnæstformanden. 
I Holmens Kirke møder Marineforeningen altid stor imødekommenhed, og der skal her lyde en stor 
tak til Holmens provst og orlogsprovst og til kirkens orlogspræster og medarbejdere. 
 
Mindelunden i København 
Markeringerne af 80-året for Danmarks besættelse og 75-året for befrielsen måtte aflyses. 
 
Frihedskampens Mindefond stod for tilrettelæggelse og afvikling af 
højtideligholdelsen af krigssejler, major og Victoria-korsmodtager Anders 
Lassens (1920-45) 100-års fødselsdag den 22. september. 
Landsformanden og Landsnæstformanden deltog, og Marineforeningens 
landsflag blev båret af Niels Arne Hansen og Henning Aadorf.  
Kort forud for højtideligheden havde Landsnæstformanden lagt 
Marineforeningens buket ved busten af krigsveteranen Anders Lassen i 
Churchillparken. 
 
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) og 
Veteransagen  
Samarbejdet mellem Soldaterforeningerne, Forsvarsbroderselskaber og 
Marineforeningen i DSM ledergruppe, hvor landsformanden beklæder 
formandsposten, fungerer fortsat godt.  
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DSM varetager bl.a. koordination omkring repræsentationen ved runde dage i 
Kongehuset og ved Kongeskibet DANNEBROGs anløb af havnene under 
sommertogterne.                                         
 
DSM varetager også den løbende kontakt til Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse for at sikre at alle traditionsbærende afdelinger/foreninger 
under DSM-paraplyen, kan ansøge om gratis lån af Forsvarets faciliteter, og får  

indkvartering og bespisning til de priser, der er gældende for netop traditionsbærende foreninger. 
Siden februar 2018 har ISS A/S drevet al kostforplejning, arealpleje og udlejning af lokaler og 
faciliteter i Forsvaret, også i forhold til Soldater- & Marineforeninger. 
 
Det er også gennem DSM, at kontakten til og fra Forsvarets øverste ledelse går.  
DSM havde tilrettelagt en storstilet flag- og faneborg i København i anledning af Majestætens 80-års 
fødselsdag den 16. april. Desværre måtte samtlige festligheder ved fødselsdagen aflyses pga. 
Corona-restriktioner. 
 
En særlig opgave for DSM er fortsat veteranhjemmene og driften af disse, som varetages af Fonden 
Danske Veteranhjem (FDV), hvori DSM er repræsenteret. 
Indsatsen fra enkelte af Marineforeningens medlemmer kan ikke påskønnes nok. Samtidig skal der 
opfordres til, at flere af vore medlemmer melder sig som frivillige hjælpere på veteranhjemmene, 
som i dag er i Fredericia, København (Frederiksberg), Aalborg, Aarhus og Odense. 
 
Folk og Sikkerhed (F & S) 
er den landsdækkende forsvarspositive organisation, der siden 1975 har varetaget forsvarssagen i 
forhold til det politiske niveau. 
 
Landsbestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at der rundt i vore afdelinger lokalt bakkes op om 
Danmarks Nationale Flagdag d. 5. september, der i høj grad har F & S’ fokus med at koordinere 
Flagdagen over det ganske land. 
I 2020 blev flagdagen markeret i et mindre antal kommuner pga. pandemi-restriktioner. 
 
Soldatens og Orlogsgastens Fond 
De senere år har afkastet fra fonden været næsten minimalt. Fondsbestyrelsen tog derfor kontakt til 
Civilstyrelsen, og i sommeren 2020 gav Civilstyrelsen tilladelse til, at fonden kunne afvikles.  
 
Afviklingen af formuen på ca. 500.000 kr. er godkendt til at forløbe over en 3-årig periode, og 
fondsbestyrelsen vil følge den hidtidige fordelingspraksis med Danske Soldaterforeningers 
Landsraad 45%, Danmarks Marineforening 35 % og Flyvevåbnets Soldaterforening 20%.  
De frigivne midler vil primært blive anvendt efter fundatsens § 2. stk.3, som lyder: 
  

”Desuden kan der af fondens midler ydes bidrag til formål, der efter bestyrelsens skøn vil være til 
gavn og adspredelse for tjenstgørende menigt personel i forbindelse med arrangementer, stævner 
og særlige mindedage, idrætspræmier etc.”. 
 
For Marineforeningen vil det primært være sociale arrangementer for menigt personel i forbindelse 
med adoptionsbesøg, Søværnets Tamburkorps’ medvirken ved jubilæer, Sendemandsmøder og 
andre arrangementer, samt velfærdsarrangementer for sejlende og vagtgående menigt personel i 
jul/nytårsperioderne mv. 
 
Så når der er adoptionsbesøg/besætningsbesøg, er der nu mulighed for at den lokale 
Marineforening kan arrangere relevante lokale velfærdsarrangementer, f. eks besøg på maritime 
museer mv. med tilskud fra fonden. 
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Ansøgninger til fonden sendes til Landskontoret med efterretning til fondens formand, tidligere 
Landsformand for Marineforeningen, Jens Ole Løje Jensen (loeje@mail.dk). 
 
DSI fregatten JYLLAND 
Redaktøren er Danmarks Marineforenings repræsentant i bestyrelsen for DSI fregatten JYLLAND. 
Driften af den maritime kulturperle i Ebeltoft har, med rettidig omhu fra bestyrelsen og en flot indsats 
af hele institutionens personalegruppe, været særdeles positiv hen over 2020. 
 
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
Marineforeningen repræsenteres i Selskabets bestyrelse fortsat af Landsnæstformanden, der 
beklæder sekretærposten. Selskabet er stiftet i 1965.  
 
Selskabets 29. ordinære generalforsamling, der var planlagt afholdt i marts, blev afviklet pr. mail- og 
brevkorrespondance, og det var desværre ej heller muligt at gennemføre en sommerudflugt. 
 
I anledning af 300-års dagen for søheltens død i Gleidingen i Tyskland, havde Selskabet planlagt at 
lægge krans på dødsstedet, men den rejse måtte desværre også aflyses. 
På dødsdagen den 12. november lagde bestyrelsen og enkelte indbudte kranse ved søheltens 
sarkofag i Holmens Kirke. Blandt disse indbudte var bl.a. Landsformanden på vegne af Danmarks 
Marineforening. 
 
Fregatten PEDER SKRAM 
markedsføres nu sammen med torpedomissilbåden SEHESTED og ubåden SÆLEN med et nyt 
koncept under navnet ”Skibene på Holmen”. Herunder har Fonden indgået en aftale med 
Nationalmuseet om drift og vedligeholdelse af SEHESTED og SÆLEN. 
 
Her har der naturligvis også kunne konstateres lavere besøgstal.   
 
Der er fortsat stor usikkerhed om Nyholms fremtid, hvorfor Fondens bestyrelse arbejder proaktivt 
med alle interessenter fra politikere, kommune og Forsvaret til lokale interessegrupper m.fl.   
 
Danmarks-Samfundet (D-S) 
2020 blev et meget stille år set i forhold til 2019 med fejringen af Dannebrog 800 år.     
Valdemarsdag blev ikke markeret, udover flagning.  
 
I sidste halvdel at 2020 blev der foretaget enkelte tildelinger af flag og faner ved mindre ceremonier.  
Faner og flag, der ikke blev uddelt i 2020, uddeles Valdemarsdag 2021.  
 
Medlemsantallet var ved årsskiftet lidt over 2.400, en stigning som følge af 800-års fejringen i 2019.   
 
Fremover vil en gruppe arbejde med projektet ”Fremtidens Danmarks-Samfund”, ligesom der vil 
blive arbejdet med en forbedring og udbygning af kommunikationen. 
 
20. Nordiske Orlogsstævne  
skulle have fundet sted i Korsør-området med deltagelse af 15 medlemmer fra hver af de 4 nordiske 
lande, men stævnet måtte aflyses. 
 
Fremtidens Marineforening 
Tja, ”Fremtidens Marineforening” har i pandemiåret 2020 bestemt haft svære kår med at leve op til 
ånden om at være ”relevant i tiden” med de store begrænsninger, vi alle har været pålagt. Den 
reelle tvangsnedlukning har ikke alene hindret os i vores fundamentale behov for kammeratligt 
samvær i marinestuerne, men også i vores udadrettede aktiviteter og synlighed i samfundet. Enkelte 
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lys i mørket er dog, at der har været en positiv medlemstilgang at spore i flere afdelinger. Statistisk 
er medlemmer gået fra borde og/eller har meldt sig ud nogenlunde svarende til normalbilledet.  
Det er meget glædeligt, at vi alle har været gode til at passe på jer selv og hinanden. 
 
Vi har i Landsledelsen arbejdet meget med vores digitale fornyelsesproces (IT-systemer), hvor 
specielt den nye hjemmeside gerne skulle blive mere attraktiv for ”nye besøgende” og bl.a. med 
mulighed for at kunne ansøge om medlemskab direkte via denne platform. På de indre linjer er 
vores nye (opdaterede) medlems- og økonomisystem også nu integreret i hjemmesiden og udrullet 
til jeres brug såvel som individuelle medlemmer som afdelingsbestyrelser, distriktsformænd og 
landsledelsen.  
Nogen vil nok stadig synes, at der igen har været en stor investering, og det skal gerne medgives, 
men det er bestemt også en investering i Fremtidens Marineforening - uagtet dette endnu er svært 
målbart.  
 
Samarbejdet og den gensidige støtte med vores store interessenter skal udvikles yderligere. En 
dialog med chefen for Søværnskommandoen er allerede planlagt og tilsvarende dialoger med bl.a. 
Rederiforeningen, Danske Maritime og Marinehjemmeværnet m.fl. tænkes ligeledes initieret.  
Dette handler om at understøtte rekrutteringen til de maritime erhverv for derigennem får vi også 
selv et bedre langsigtet rekrutteringsgrundlag - det at være relevant i tiden.   
  
Et spirende mere direkte samarbejde med Landsforeningen Danmarks Veteraner har set sin 
begyndelse, hvor Landsformanden indgår i en dialog om at tilføre Danmarks Veteraner en maritim 
dimension.  
Herudover er der åbnet en mulighed for, at vores marinestuers placering kan komme på 
”veterankortet” for derved at kunne aspirere til veteranbesøg, hvor marinestuerne jo kan tilbyde 
trygge og hyggelige rammer for kammeratligt samvær - Danmarks Veteraner er trods alt 
overvejende sunde og raske mennesker, der måske savner en maritim kollega og/eller et værested 
med indbygget forståelse.     
  
Afdelingerne opfordres til stadighed at have Marineforeningens formål og værdigrundlag for øje, 
herunder at holde vore stolte maritime traditioner i hævd. Netop disse er blandt Marineforeningens 
særlige kendetegn, og de er i høj grad med til at styrke kammeratskabet, korpsånden, 
sammenholdet og synliggørelsen.  
Ved øget kontakt rundt i lokalsamfundene og til lokalpressen, og med meningsfyldte aktiviteter - 
særlig for den yngre generation - skal nye medlemmer skaffes. Positiv synliggørelse og omtale er 
derfor absolut nødvendig for at bevare foreningens gode image og styrke rekrutteringen, og 
derigennem sikre Marineforeningens overlevelse på sigt.  
 
Det gode og aktive foreningsliv finder primært sted i afdelingerne, og det er derfor væsentligt at 
understrege, at afdelingerne aldrig må være sig selv nok. Netop det at være en del af Danmarks 
Marineforening er med til at styrke ikke blot landsforeningen udadtil, men i lige så høj grad de 
enkelte lokale marineforeninger. Korpsånd skaber respekt i det omgivende samfund, men igen for 
fortsat at være relevant i tiden er det nødvendigt også at se indad - gør vi de rigtige ting, og gør vi 
tingene rigtigt?   
 
For at Danmarks Marineforening også i fremtiden er foreningen, hvor gamle og unge orlogsgaster, 
øvrige søfarende og maritimt interesserede mødes, er det vigtigt, at vi fortsat lever op til foreningens 
overordnede formål  
 

at styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - Det Maritime Danmark. 
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Her ved årsberetningens slutning skal der fra landsbestyrelsen lyde en stor anerkendelse og tak til 
afdelingsbestyrelser og medlemmer for et svært COVID 19-styret foreningsår 2020, samtidig med 
en stærk opfordring til jer om med fornyet styrke at fortsætte den gode indsats til styrkelse af 
Danmarks Marineforening i årene, der kommer. 

 
 
 
 

København, den 15. marts 2021 
 
 

 

 
 

”Søfolkenes Mindeanker” i Nyhavn, København d. 24. december 2020. 
(Foto: Landsnæstformanden). 

 
 


