REFERAT
af

SENDEMANDSMØDE 2021
afholdt

lørdag den 11. september 2021
i forsamlingslokalet, Kuttervej 15, 9990 Skagen

Tilmeldte sendemandsstemmer
Fremmødte sendemandsstemmer:
% af totalt 438 stemmer:
Antal sendemænd til stede:
Afdelinger repræsenteret:
Afdelinger ikke repræsenteret:
- heraf ikke rettidigt reageret:
Afdelingsflag til stede:
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312
312
71,2 %
130
45
29
13
10

Dagsorden
ifølge 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:
a. Vedtægtsændringer af §2, § 3, § 12, §15 og § 28 (bilag D)

6.

Indkomne forslag:
a. Forslag fra Esbjerg MF (bilag E)
b. Bekræftelse af mødested for 2022 Distrikt XI - 2023 Ærøskøbing MF
c. Mødested for 2024

7.

Fremlæggelse af budget (bilag F) 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 landsformand: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Steen Engstrøm, Korsør MF.
b. Valg af landsnæstformand (2020): Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Konradsen,
Amager MF
c. Valg af landssekretær
b. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne (I, X og XI (2020)) II, IV og VII
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg MF, og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg MF
b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense MF
10. Eventuelt
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
b. Øvrigt eventuelt

Kl. 11:30, efter flaghejs og afsyngelse af 1. vers af Kongesangen, akkompagneret af Søværnets
Tamburkorps, indledte landsformanden, på landsbestyrelsens vegne, med at byde alle hjerteligt
velkomne til årets Sendemandsmøde i Skagen.
En særlig velkomst til de fremmødte Æresmedlemmer: tidligere landsnæstformand Kurt Flatau,
tidligere landskasserer Elo Henriksen og redaktør Leif Mortensen.
”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 teksten:
’Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde i Skagen lørdag den 11.
september 2021, sender Deres Majestæt vore hjerteligste hilsner.
I ærbødighed, landsformanden’”.
Ved festmiddagen samme aften oplæste landsformanden Majestætens takkehilsen, der lød:
” Til Danmarks Marineforening v/ Steen Engstrøm, Landsformand
Hjertelig tak for den venlige hilsen,
Margrethe R”.
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Til foreningens Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, med teksten:
’Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde i Skagen lørdag den 11.
september 2021, sender vor høje Æresformand vore hjerteligste hilsner.
I ærbødighed, landsformanden’.
Ved festmiddagen samme aften oplæste landsformanden Æresformandens takkehilsen, der lød:
”Til Danmarks Marineforening v/ Steen Engstrøm, Landsformand
Hjertelig tak for den venlige hilsen,
Frederik, Kronprins”.
Desuden er der sendt telegram Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen,
med teksten:
”Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandsmøde i Skagen lørdag den 11.
september 2021, 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.
Med venlig hilsen, landsformanden”.
Der er ikke, mens sendemændene var forsamlede, modtaget svarhilsen fra admiralen.
Til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, er der også sendt et
telegram med teksten:
”Marineforeningens sendemænd, der samles til Sendemandmøde i Skagen lørdag den 11.
september 2021, sender kommandøren vore hjerteligste hilsner med de bedste ønsker for
Marinehjemmeværnets personel herhjemme såvel som i udlandet.
Samtidig udtrykker jeg foreningens store tak for det gode samarbejde mellem Marinehjemmeværnet
og Marineforeningen.
Med venlig hilsen, landsformanden”.
Chefen for Marinehjemmeværnet har takket for hilsenen og ønsket sendemændene et godt
Sendemandsmøde i Skagen.
Derefter lod landsformanden sendemandsmødepokalen overdrage af formanden for Randers
afdelingen, Lars Gjættermann, til formanden for Skagen MF, Per Sloth.
Derpå overrakte landsnæstformanden Sendemandsmødernes erindringsbæger til formanden for
Randers afdeling, Lars Gjættermann.
Herefter overgik landsformanden til mødets dagsorden:

1. Valg af dirigent
På vegne af landsbestyrelsen foreslog landsformanden Æresmedlem, tidl. landsnæstformand, Kurt
Flatau, Hørsholm-Rungsted MF, 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 130 sendemænd fra 45 afdelinger,
repræsenterende 312 stemmer = 71,2 % 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 til stede.

2. Godkendelse af forretningsorden (Bilag A)
Forretningsordenen blev vedtaget uden bemærkninger.
Dirigenten overgik derpå til at lade 5 stemmetællere vælge. Disse blev:
John Engskov, Køge - Theis Rosschou, Korsør - Carsten Kildahl, Glyngøre - Lejla Sørensen, Faaborg
og Henning Madsen, Fredericia, alle blev valgt med akklamation.
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3. Landsbestyrelsens årsberetning (Bilag B)
Traditionen tro indledte Landsformanden sin årsberetning med, at Sendemandsmødet mindedes de,
der er gået fra borde siden sidste Sendemandsmødet i 2019.
Ledsaget af en PowerPoint-præsentation fremlagde landsformanden årsberetningen, idet han
forudsatte at alle havde læst de skriftlige årsberetninger for hhv. 2019 og 2020. Fra de skriftlige
årsberetninger fremhævedes følgende:

Herefter berørte landsformanden følgende i en mere fremadrettet beretning:
- COVID-19-krigen/-pandemien og dens konsekvenser for Marineforeningen, og ikke mindst de
lokale afdelinger,
- Ny hjemmeside og heri nyt integreret medlems- og økonomisystem, herunder,
- at marinestuernes fysiske adresse nu fremgår under lokalafdelinger nederst på hjemmesiden
- at der nu anvendes lukkede sider for hhv. landsbestyrelsen, forretningsudvalget og afdelingsbestyrelser mhp. på bedre vidensdeling (efterfølgende er Skyttelav og -udvalg kommet til),
- Slopkisten, nu med billeder,
- Medlemssystemet og elektroniske indmeldelsesblanketter (Landsformanden er på rundtur i
distrikterne for at orientere i detaljer/undervise i medlemssystemet),
- Afdelingernes mulighed for at købe sig til en e-mailadresse i domænet ...@marineforeningen.dk,
- Persondataforordningen og en skabelon for samtykkeerklæring, der kan anvendes i afdelingerne,
- Lokal økonomi og eventuel fonds-/erhvervsstøtte til større vedligeholdelsesopgaver mm., herunder
at folkeoplysningsloven ikke kan bringes i anvendelse pga. af vedtægternes begrænsninger for
medlemsoptagelse,
- Værdigrundlaget og brugen af Sociale Medier, der bør ske med nøje omtanke for lødighed og
mulige konsekvenser,
- Aldersfordelingen med et gennemsnit på 68 år blandt samtlige medlemmer.

-

Uniformering om behov for modernisering af påklædningen ikke mindst for kvindelige medlemmer.
Søværnets kærkommende brug af marinestuerne som en traditionsbærende ramme.
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-

Soldaten og Orlogsgastens Fonds nedlæggelse i 2023, hvorfor midlerne skal bruges inden da –
arrangementer kræver dog deltagelse af menige.

Fremdriftsskruen for 2019 tildeltes Nyborg MF for en tilgang på 22 medlemmer.
Fremdriftsskruen for 2020 tildeltes Odense MF for en tilgang på 25 medlemmer.
Landsformanden oplyste, at ved afskedsgudstjenesten den 15. august 2021 for Holmens provst og
orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, Gilleleje MF, blev han udnævnt til Æresmedlem af Danmarks
Marineforening.
Landsformanden foretog, på baggrund af enig landsbestyrelses beslutning, derpå udnævnelse af
landssekretær Birger Tykskov, Frederikssund MF til Æresmedlem af Danmarks Marineforening.
Landsformanden oplyste, at der ved årets Jubilarstævne den 29. august 2021 blev tildelt et
Hædersskjold til Niels Arne Hansen, Skagen MF, for at have varetaget landsflagbærerhvervet i
Danmarks Marineforening i nu 40 år (et hverv han i øvrigt har overtaget efter sin far).
Landsformanden tildelte Hædersskjold til Martin Schmidtke, Viborg MF, og Frank Urban, Brøndby
MF, for i 2020 at have beklædt afdelingsbestyrelsesposter i 25 år.
Landsformanden tildelte Hædersskjold til Charley Frank Pedersen, Aalborg MF, Henrik Ræbild
Rasmussen, Hadsund MF, og Theis Rosschou, Korsør MF, for i 2021 at have beklædt
afdelingsbestyrelsesposter i 25 år.
Dirigenten bemærkede, at såvel de to skriftlige årsberetninger som den netop aflagte mundtlige
årsberetning udgør én helhed.
Årsberetningen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge (Bilag C)
Landskassereren gennemgik årsregnskabet for 2019, der viste et overskud på kr. 157.179.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Landskassereren gennemgik årsregnskabet for 2020, der viste et overskud på kr. 164.066.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Landskassereren oplyste, at fra og med 2021 er Grundfondens regnskab sammenlagt med
driftsregnskabet således, at der nu alene findes ét regnskab til årlig godkendelse på
Sendemandsmøder.
Grundfonden består dog med et minimumsbeløb på kr. 39.000, som er det oprindelige beløb tilbage
fra stiftelsen af fonden i 1936. Grundfondens fundats er senest blevet justeret i 2009 og 2020.

5. Landsbestyrelsens forslag (Bilag D)
Dirigenten oplyste, at ændringsforslaget til § 2 (Formålsparagraffen) er principielt, mens
ændringsforslagene til §§ 3, 12, 15 og 28 er af redaktionel karakter. § 2-forslaget behandles derfor
for sig, og de 4 øvrige forslag behandles samlet.
Dirigenten bemærkede, at vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræver 2/3-dels flertal.
Landsnæstformanden motiverede ændringsforslaget til § 2, der blev enstemmigt vedtaget.
Landsnæstformanden beklagede, at der havde indsneget sig en fejl i ændringsforslaget til § 28, idet
’februar’ rettelig skal være ’marts’. Med denne rettelse lagde dirigenten op til afgørelse om
ændringsforslagene §3, §12 § 15 og §28, der alle blev enstemmigt vedtaget.
Knud Erik Skytte, Esbjerg MF, spurgte til datoen for ophør af refusion fra landskontoret vedr.
medlemskontingenter. Selv om spørgsmålet faldt uden for dagsordenen, blev det slået fast, at der
opnås refusion i perioden fra og med 1. januar til og med 31. marts.

6. Indkomne forslag
a. Forslag fra Esbjerg MF (Bilag E)
1. John Koudal, Esbjerg MF, motiverede ændringsforslaget til vedtægternes § 12 stk. 3.
Kurt Verner, Nyborg MF, argumenterede for at Esbjerg MF trak forslaget, der reelt - hvis det
vedtages - nedlægger foreningens i øvrigt velfungerende forretningsudvalg.
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Landsformanden meddelte, at landbestyrelsen ikke kan gå ind for forslaget, og gav årsagerne til
landsbestyrelsens holdning.
På Esbjerg MF’s vegne trak John Koudal forslaget tilbage.
2. John Koudal, Esbjerg MF, motiverede forslaget til revidering af ’Håndbog for landsbestyrelsen’,
der vedrørte ønske om distribution af landsbestyrelsesmødereferater også til afdelingerne.
Gustav Schmidt Hansen, Kolding, fandt ikke forslaget relevant.
Landsnæstformanden oplyste, at emnet og indholdet i ”Håndbøger” generelt ikke er et anliggende til
beslutning på Sendemandsmøde, men alene et landsbestyrelsesanliggende.
Landsformanden imødekom intentionen i Esbjerg MF’s forslag derhen, at der fremover udsendes ”Nyt
fra landsbestyrelsen” til afdelingerne med indhold fra landsbestyrelsesmøder, som har bred appel.
John Koudal, Esbjerg MF, stillede sig tilfreds med dette udkomme af forslagets behandling.
b. Bekræftelse af mødested for 2022 Distrikt XI - 2023 Ærøskøbing MF
2022: Per Toftum Larsen, Distrikt Nordvestjylland, redegjorde for de aftaler, der indtil nu er truffet
med Løgstør Parkhotel i St. Bededagsweekenden 13.-15. maj 2022, og bød alle velkomne.
2023: Da Ærøskøbing MF ikke var repræsenteret, indbød landssekretæren, på afdelingens vegne,
alle til Sendemandsmøde i Ærøskøbing den 6. maj 2023, idet Ærøskøbing MF havde oplyst, at der
desværre ikke kunne skaffes priser vedr. en begivenhed så langt fremme i tiden.
Med forsamlingens applaus var Distrikt Nordvestjylland og Ærøskøbing vedtaget.
c. Mødested for 2024
Torben Ralph Nielsen, Faaborg MF, inviterede til Sendemandsmøde i Faaborg i 2024.
Forsamlingen anerkendte invitationen med applaus.
Landsnæstformanden opfordrede afdelingerne til at byde ind på Sendemandsmøderne i hhv. 2025
og 2026.

7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det
kommende kalenderår (Bilag F)
Landskassereren gennemgik budget for 2021 og 2022, der hver især blev taget til efterretning.
a.
b.

Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 150,- årligt.
Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt vedtaget.
Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,-.
Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget enstemmigt vedtaget.

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte
landsbestyrelsesmedlemmer
a.

Valg af landsformand: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Steen Engstrøm, Korsør MF
Forsamlingen applauderede, og dermed var Steen Engstrøm genvalgt for 3 år.

b.

Valg af landsnæstformand (2020): Landsbestyrelsen forslår genvalg af Søren Konradsen,
Amager MF
Forsamlingen applauderede, og dermed var Søren Konradsen genvalgt for 2 år.

c.

Valg af landssekretær
Dirigenten meddelte, at landssekretær Birger Tykskov ikke ønsker genvalg.
Landsformanden oplyste, at der endnu ikke er fundet en kandidat til afløsning af Birger Tykskov,
men at landsbestyrelsen accepterer at funktionen er ubesat indtil en egnet kandidat melder sig.
I mellemtiden fordeles landssekretærens opgaver i forretningsudvalget.
Forsamlingen tiltrådte denne løsning.
d. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne I, X, XI (2020) og II, IV & VII (2021)
Landssekretæren orienterede om de ordinære valg i de nævnte distrikter (hver for 3 år):

Valg i 2020
Distrikt I
genvalg af Gert Allan Larsen, Brøndby MF
genvalg af suppleant Karl Erik Knaack, København MF
Distrikt X
genvalg af Lars Gjættermann, Randers MF
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Distrikt XI

genvalg af suppleant Per Schultz Petersen, Grenaa MF
genvalg af Per Toftum Larsen, Skive MF
genvalg af suppleant Hans Peter Kokholm, Morsø MF

Valg i 2021
Distrikt II
genvalg af Palle Pedersen Hørsholm-Rungsted MF
genvalg af suppleant Michael Hultén, Hundested MF
Distrikt IV
genvalg af Henrik Marill Christiansen, Møen MF
genvalg af suppleant Niels Chr. Rasmussen, Stevns MF
Distrikt VII genvalg af Erik Bodal, Svendborg MF
genvalg af suppleant Jørgen Klinck, Nyborg MF
Distrikt III

ekstraordinært nyvalg af Søren Brusgaard, Nykøbing Sjælland MF
nyvalg af suppleant Erik Christensen, Korsør MF

Landssekretæren ønskede, på landsbestyrelsens vegne, de gen- og nyvalgte tillykke med valgene.
Landssekretæren takkede samtidig Jens René Jensen, Korsør MF for arbejdet i landsbestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
a.

b.

Valg af revisorer: landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg MF, og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg MF
Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen blev begge genvalgt med akklamation, hver for 1 år.
Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense MF
Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation for 1 år.

10. Eventuelt
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
Erik Bodal, Svendborg MF: opfordrede afdelingerne til alle at indsende stof til ”Nyt fra afdelingerne”
i MTUD.
John Koudal, Esbjerg MF: samtykkeerklæringen - eventuelt i elektronisk form - bør udfyldes
sammen med indmeldelsen. Landsformanden bemærkede at
muligheden og omkostningerne for en elektronisk blanket gerne
undersøges, men at samtykkeerklæringen skal forblive i afdelingerne.
50% af udgifterne går til dækning af MTUD. Derfor bør MTUD måske
kun udgives 4 gange om året? Redaktøren (og Landsformanden)
bemærkede, at det er en løbende overvejelse, men at mængden af
relevant stof er endog meget stor, hvorfor besparelsen ikke
nødvendigvis står mål med det reducerede antal udgivelser.
Samtidig udgør Under Dannebrog limen i Marineforeningen.
Kurt Verner, Nyborg MF:

MTUD er værdsat blandt alle medlemmer, også dem vi ikke ser i
Marinestuerne.
Anbefalede et nyt kasseapparat til afdelingerne. Nyborg MF har købt
det, og vejleder gerne andre afd.
Opfordrede afdelingerne til at forske lokalt i byernes maritime historie.

Knud E. Skytte, Esbjerg MF: opfordrede til at der etableres en lukket intranet-side, hvor afd. kan
kommunikere med hinanden.
Landsformanden ser på mulighederne og økonomien deri.
b. Øvrigt eventuelt
Gustav S. Hansen, Kolding MF, orienterede om sine foredrag, som han gerne kommer rundt med.
Kristian M. Pedersen, Roskilde MF: fremover vil medlemmerne modtage lokalbladet på mail via
afdelingsformændene.
Søgte afsætning for to ældre billeder i rammer med kongekroner af
HM Kong Frederik og HM Dronning Ingrid.
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Landssekretæren oplyste om de nyvalgte afdelingsformænd på generalforsamlingerne i 2020:
København MF
Per Vilstrup Olsen
Ribe MF
Helle Andsbjerg
Samsø MF
John Carøe Jensen
Frederikshavn MF Preben Olsen

Nakskov
Sønderborg
Tønder
Ringk.-Hv. Sande

Henry Leth Christoffersen
Poul-Arne Hvid Callesen
Per Dichmann Hansen
Niels Kastberg

På generalforsamlingerne i 2021 er der valgt flg. nye afdelingsformænd:
Grenaa MF
Kolding
Bornholm

Torben Holst Jensen
Michael Wittorff
Carsten Kofoed

Kalundborg
Horsens
Marstal

Anker Werner Nielsen
Britt Abild Andersen
Jens Weiss

Landssekretæren takkede de aftrådte afdelingsformænd for deres indsats, og ønskede de nyvalgte
formænd tillykke med valgene.
Da der ikke var flere indlæg til ’Eventuelt’, erklærede dirigenten Sendemandsmødet 2021 afsluttet.
Landsformanden afsluttede Sendemandsmødet 2021 med at takke dirigenten for at have styret os
godt gennem mødet, og takkede alle for en god og sober debat.
Landsformanden motiverede et 3-foldigt leve for Danmarks Marineforening.
Flaget nedhaledes, efterfulgt af den traditionelle afsyngelse af sidste vers i Kongesangen.
Mødet afsluttedes kl.14:47.

Godkendt: 27 / 10 - 2021

KURT FLATAU
dirigent
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