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Året var indledningsvis atter præget af COVID 19-pandemiens restriktioner, der hurtigt medførte
behov for udskydelse af de vedtægtsbestemte terminer for afholdelse af afdelingernes
generalforsamlinger samt Landsbestyrelsens forårssamling og Sendemandsmødet i Skagen.
Først hen på foråret kunne vi begynde at genstarte afdelingerne og de traditionelle aktiviteter om
end med forsigtighed og fortsat opmærksomhed på at passe på os selv og hinanden.
Pandemien har haft alvorlige konsekvenser for økonomien rundt i afdelingerne, idet vi ikke bare har
været afskåret fra at mødes, men også fra at være synlige i samfundet. 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 i
perioder været væsentligt beskåret.
Men i stigende grad har vi lært at anvende de elektroniske platforme til at kommunikere, holde
møder og derigennem kunnet fortsætte dele af virksomheden. Forretningsudvalget har endda
mødtes virtuelt med en god fælles oplevelse, hvorfor dette vil fortsætte, når relevant for virket, men
bestemt også af økonomiske hensyn.
Landskontoret har været bemandet hele året, og alle henvendelser og bestillinger er blevet hhv.
besvaret og ekspederet.
Med nogen forsinkelse kunne vi i foråret endelig tage vores nye Medlems- og Økonomisystem i brug
og lukke det gamle ned. Dette har dog ikke været uden udfordringer og volder fortsat lidt
panderynker på specielt Landskontoret. En større rundtur i distrikterne har været gennemført for at
fremme kendskabet til og brugen af systemet ude i afdelingerne. Samlet set er det vurderingen, at
det har været en god investering til gavn og glæde for os alle i takt med den stigende erfaring i
brugen af systemet.
Opgraderingen af Medlems- og Økonomisystemet samt den ny hjemmeside har naturligvis ikke
været gratis og betalingen er primært faldet i 2021, mod tidligere forventet også i 2020. Dette har
medført at vi i år derfor har et begrænset underskud i regnskabet.
Samlet set har de seneste to år været skelsættende i Danmarks Marineforenings 108-årige historie.
Udfordringerne har været mange, men sammen er vi kommet videre, og endda styrkede i vores
evne til at samarbejde i en tid med mange forskelligartede tilbud i samfundet.
Danmarks Marineforening viderefører foreningens, orlogsflådens og søfartens stolte traditioner
gennem vores arbejde for

”styrkelse af nationens interesse for Søværn og søfart ”
_________________________________________________________

Almene forhold - detaljeret beskrivelse af status og virksomhed i 2021.
Medlemssituationen
Ved udgangen af 2021 var Danmarks Marineforenings medlemstal 7.968 - en tilsyneladende
tilbagegang på 263 medlemmer set i forhold til de i årsberetning 2020 opgjorte tal efter det gamle
system. Overgangen til det nye Medlems- og Økonomisystem, herunder udfordringer med
registrering af ind- og udmeldelser ved årsskiftet 2020-21, har dog skabt en vis usikkerhed om
tallenes validitet. Ifølge det nye system har der været en medlemstilgang på 121 i 2021 og en
betydelig større afgang i 2020 end talt i det gamle system.
Det synes oplagt, at pandemiens begrænsninger har haft negativ indflydelse på hvervningen af nye
medlemmer.
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Økonomi og administration
Regnskabet er afsluttet med et underskud på kr. 67.154 mod et budgetteret overskud på kr. 23.000.
Som det fremgår af regnskabet for 2020 var forventningen, at betalingen for nye Medlems- og
Økonomisystem skulle være sket i 2020. Forsinkelsen af systemet og dermed betalingen er derfor
først faldet i 2021, hvilket har medført et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 120.000.
Endvidere er der et merforbrug på posten møder og rejseudgifter på kr. 56.000.
Til gengæld er der et mindre forbrug ved produktion/udgivelse af Dannebrog på kr. 85.000.
Sendemandsmødet
blev afholdt i Skagen den 11. september med 130 sendemænd til stede fra 45 afdelinger.
Til stede var også 10 afdelingsflag, men desværre kunne march med Søværnets Tamburkorps
gennem byen ikke gennemføres pga. særdeles kraftig regn.
Landsbestyrelsens skriftlige ”Årsberetning 2019”, ”Årsberetning 2020”, ”Årsregnskab 2019” og
”Årsregnskab 2020” samt ”Landsbestyrelsens forslag” og ”Indkomne forslag” blev udsendt
planmæssigt til afdelingerne og offentliggjort på foreningens hjemmeside den 15. marts 2021.
Såvel de to skriftlige som den af landsformanden mundtligt aflagte årsberetning blev taget til
efterretning. De to fremlagte årsregnskaber blev godkendt. Budget for 2021 og 2022 blev taget til
efterretning.

To stolte modtagere af fremdriftsskruer for hhv. 2019 og 2020:
formand Kurt Verner, Nyborg og formand Ole Bøwig, Odense MF.
(Fotos: landsnæstformanden).

Aftrådt landssekr. Birger Tykskov,
netop udnævnt til Æresmedlem af
Danmarks Marineforening.

”Fremdriftsskruer” blev tildelt for hhv. 2019 (Nyborg) og 2020 (Odense).
Aftrædende landssekretær, Birger Tykskov, Frederikssund, blev udnævnt til Æresmedlem af
Danmarks Marineforening for sin mangeårige indsats som dels distriktsformand (Nordsjælland) og
dels som landsbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem.
Ved årets udgang var landssekretærposten endnu ikke besat, trods gentagne landsdækkende ”jobopslag”. Umiddelbart efter årsskiftet blev posten besat midlertidigt af Pia Skarritsø, Ebeltoft.
Jubilarstævnet
blev gennemført den 29. august som et ”dobbelt-stævne” for jubilarer i hhv. 2020 og 2021. 250
personer deltog, - af disse var 150 jubilarer.
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Stævnedeltagerne lytter til orlogsprovst Ejgil Bank Olesens andagt
ved mindestenen for Søværnets faldne den 29. august 1943.
(Foto: landsnæstformanden).

Sammen med landsformanden lagdes kransen ved mindestenen for Søværnets faldne den 29.
august 1943 af kommandørkaptajn Hans Harboe-Hansen (årg. 1941) og orlogskaptajn Kaj Urban
(årg. 1950).
Ved stævnet tildeltes ”Admiral Carstensens Mindebæger” to hjemsendte værnepligtige: Thor Guldmand Petersen og Anton Rosberg Møller, udvalgt blandt Søværnets indkaldte i hhv. 2019 og 2020.
Endvidere tildeltes landsflagbærer Niels Arne Hansen, Skagen, et hædersskjold for 40 års virke på
posten.
Landsbestyrelsen
gennemførte forårssamlingen den 29. maj i Esbjerg MF. Årsberetning 2019 og 2020 og Årsregnskab
2020 blev tiltrådt, og oplæg til Sendemandsmødets afvikling, herunder dagsordenen, blev besluttet.
Man besluttede at ændre de stående udvalg til opgaveområder, ledet af hver sit ansvarlige
landsbestyrelsesmedlem, hvortil der kan hentes assistance efter behov.
Endvidere drøftedes status og udvikling af de centrale IT-systemer.

Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra Distrikt Syd- og Sønderjylland og landsbestyrelsen.
(Foto: landsnæstformanden).
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Dagen derpå mødtes landsbestyrelsen med repræsentanter for afdelingerne i Distrikt Syd- og
Sønderjylland, hvor mange emner blev drøftet.
Efterårssamlingen fandt sted i Gilleleje den 6. november, og dagen derpå holdt landsbestyrelsen et
konstruktivt møde med repræsentanter fra afdelingerne i Distrikt Nordsjælland.
Forretningsudvalget og landsledelsen
Forretningsudvalget (FU) har i 2021 holdt 6 møder, heraf to virtuelle møder. Man har bl.a. drøftet
konsekvenserne for afdelingerne af pandemien, implementering af medlems- og økonomisystemer
og behandlet de løbende sager, som er en naturlig del af udvalgets ansvarsområde, herunder
forberedelse af landsbestyrelsesmøder, sendemandsmøde og jubilarstævne.
På trods af pandemien har landsformanden besøgt 21 afdelinger - nogle flere gange - med henblik
på deltagelse i jubilæer, distrikts- og afdelingsmøder samt orientering/undervisning i det nye
Medlemssystem. Samlet set har landsformanden deltaget i mere end 90 aktiviteter og tilbagelagt
over 13.000 km. i ”tjenesten”.
Landsformanden har, på vegne af Marineforeningen, i 2021 arbejdet tæt sammen med Danmarks
Veteraner mhp. at etablere en ny landsdækkende lokalforening med maritim fokus, ”Veteraner til
søs”. Formålet er at skabe et fælles forum for hjemsendt og tjenstgørende personel fra primært Søværnet - men også for andre veteraner med maritim interesse, hvor de særlige forhold ved udsendelse i maritime operationer er en central del af virket. Det er ambitionen at kunne råde over et skib
som omdrejningspunkt for foreningens aktiviteter, der skal kunne drives og sejles af medlemmerne.
De øvrige udvalgs-/ledelsesmedlemmer har hver især bidraget til/deltaget i flere af de nævnte
arrangementer og/eller repræsenteret Marineforeningen ved andre arrangementer rundt om i landet.
Landsledelsen har, udover den daglige administration, bl.a. løftet betydelige opgaver med
implementering af det nye Medlems- og Økonomisystem samt hjemmesiden.
Én aktivitet, der særligt bør nævnes, er 70-året for hospitalsskibet JUTLANDIA’s afsejling den 23.
januar 1951 mod Korea. Sammen med den koreanske ambassadør til Danmark, repræsentanter for
JUTLANDIA-veteranerne, Foreningen ØK’s venner og Danmarks Veteraner deltog Danmarks
Marineforening i en kranselægningshøjtidelighed ved mindesmærket på Langelinie i København.
Danmarks Marineforening var også repræsenteret med landsflaget, landsflagbærer Niels Arne
Hansen og landsnæstformanden ved fejringen i København af ”De Allieredes Danske
Vaabenfæller”’s 100-års jubilæum, der var én af de udsatte aktiviteter fra 2020.
"Helgolandslauget" fejrede sit 25-års jubilæum i Ebeltoft, og blandt gæsterne var landsformanden.
Formanden for Distrikt Syd & Sønderjylland, Per Dichmann Hansen, er laugets Oldermand.
Kommunikationsudvalget/Kommunikation
Bl.a. blev Kommunikationsudvalget i maj 2021 nedlagt og Kommunikationsrådgiver/redaktør Leif
Mortensen er i stedet udpeget som tovholder for opgaverne med at koordinere den samlende
promoveringsindsats gennem en nogenlunde ensartet informativ synliggørelse af Marineforeningen
og de mange medlemsfordele, der tilbydes i afdelinger landet rundt og i Grønland.
Den eksterne PR-virksomhed har i 2021 været reduceret pga. pandemien, og udlånet af foreningens
to rejseudstillinger har derfor været begrænset.
Opgaverne løses primært af vores kommunikationsrådgiver og redaktør af ”Under Dannebrog” i tæt
samarbejde med landsbestyrelsesmedlemmer, alt efter hvor i landet indsats skal foregå.
Landskontoret og Slopkisten
På trods af pandemien har landskontoret i hele 2021 været i fuld funktion. Afdelingernes ændringer
til medlemsdatabasen og ekspedition af Slopkistevarer har således fungeret, og kontakten med
eksterne leverandører er opretholdt. Forretningsføreren har atter udført et omfattende arbejde, der
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påkalder sig ros og respekt. Ikke mindst implementering og brug af det nye Medlems- og
Økonomisystem har trukket endog meget store veksler.
Også i 2021 har landskontoret nydt godt af god frivillig hjælp af tidligere landssekretær Ib Ketler,
Brøndby, med pakning og forsendelse af Slopkistevarer, og Niels Arne Hansen, Skagen, med de
løbende arbejdsopgaver, herunder rengøring og vedligeholdelse af lokalerne.
Et velfungerende landskontor er en væsentlig forudsætning for at foreningen kan yde en effektiv
service over for afdelinger og medlemmer.
Landsbestyrelsen retter en særlig tak til forretningsfører John Engskov for en ekstraordinær indsats,
også i 2021.
Desuden udtrykkes anerkendelse til landskontorets øvrige tilknyttede, og der rettes en tak til
afdelingerne for et godt og positivt handelssamarbejde gennem hele året.
Distrikterne
Samarbejdet internt i de enkelte distrikter, indbyrdes mellem distrikterne og med landsledelsen og
landskontoret, har i 2021 selvsagt været udfordret af pandemien. Men især styrket intern
kommunikation har bidraget til at Danmarks Marineforening fortsat fremstår som én landsdækkende
enhed med formålsparagraffen og værdigrundlaget som overordnede styringsredskaber.
Afdelingerne
Desværre måtte Haslev afdelingen lukke i august 2021 efter 97 års virke.
Marineforeningens dermed 74 afdelinger er fortsat foreningens fundament. Her trives foreningslivet
og det gode kammeratskab udfolder sig - i 2021 dog med de udfordringer pandemiens restriktioner
har medført. Afdelingernes økonomi har derfor atter været presset.
Men det har været positivt, 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 sammenholdet og kammeratskabet.
Danmarks Marineforenings maritime traditioner er bærende elementer, og sammen med flaget og
foreningens symboler er de vores entydige kendemærker. De symboliserer netop Marineforeningen,
og de adskiller os dermed fra andre maritime foreninger. De bidrager til at gøre Marineforeningen til
noget helt særligt, og der må ikke gives køb på dem. Det skal alle medlemmer være bevidste om.
Traditionernes bevarelse medvirker til at kendetegne Marineforeningen, 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. Arbejdet omfatter også hjælp,
støtte og omsorg for vores ældste og svageste medlemmer.
I 2021 fyldte 4 afdelinger 100-år, nemlig Hirtshals, Næstved, Frederikshavn og Skagen.
Holbæk afdelingen fyldte 100-år i 2020, men markerede jubilæet i 2021.
Landsformanden deltog i fejringerne, hvor de blev gennemført.
Marinestuerne
danner jo den helt nødvendige ramme om foreningslivet. Men også i 2021 satte pandemiens
restriktioner begrænsninger for den fulde udfoldelse.
Landsskytteudvalget og Skyttelavene
Ved udgangen af 2021 var der registreret 20 skyttelav med i alt 1.223 medlemmer.
Af de registrerede medlemmer udgør de aktive skytter 269, hvilket skyldes, at i flere afdelinger er
samtlige medlemmer også medlemmer af afdelingens skyttelav. Der er en ret stor tilbagegang set i
forhold til 2021, hvilket bør tages alvorligt.
Landsskyttestævnet var grundet pandemien udsat til afholdelse først i oktober og arrangeret af
Ebeltoft Skyttelav. Det blev et rigtigt godt stævne i gode rammer, dog med et betydeligt mindre antal
deltagere end der tidligere har været. Vi må se i øjnene, at det nok er fremtiden, da flere Lav har
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svært ved at rekruttere nye medlemmer.
Skyttelavenes Landsmøde i 2021 blev afholdt i Fregatten JYLLANDs store mødelokale - bedre
maritime rammer kan man næsten ikke ønske sig. På valg var formand Pierre Jensen for en 2-årig
periode og Bo Nielsen for 3 år - begge blev genvalgt. Man drøftede bl.a. placeringen af
Landsskyttestævnet 2022, da Grenaa havde meldt fra. Der var stemning for, at Skytteudvalget
forsøger at planlægge et stævne i Københavnsområdet, da det er 100-året for afvikling af den første
Landsskydning i Marineforeningsregi i netop København.
’Hjemmebaneskydningen’ 2020/2021 havde Nyborg Skyttelav som vinder med 1.470 points foran
Kerteminde med 1.447 points.
I Skytteudvalget og Skyttelavene har der igen i 2021 været en meget begrænset aktivitet grundet
nedlukningen af idrætslivet i løbet af året.
Landsskytteudvalget har en stabil og god økonomi med et årligt kontingent pr. lav på kr. 400,-.
”MARINEFORENINGEN Tidsskriftet UNDER DANNEBROG” (MTUD)
Tidsskriftet var også i 2021 det vigtigste
promoveringsredskab for Marineforeningen.
Den redaktionelle linje med løbende fokus på
aspekterne i Det Maritime Danmark har
blandt meget andet medført, at bladet er
anerkendt som et almennyttigt maritimt
tidsskrift med anslået 40.000 læsere pr.
nummer.
Igen i 2021 har redaktøren atter formået at
holde et meget højt, etisk og relevant niveau,
og på trods af pandemien er tidsskriftet
udgivet planmæssigt hele året, både
elektronisk og fysisk.
Landsbestyrelsen retter en stor tak til
redaktør Leif Mortensen for endnu en flot
årgang.

De sociale medier
Marineforeningens 'Facebook'-side redigeres af landsformanden, 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.
Kongehuset
Hendes Majestæt Dronningens sommertogter, der i 2020 ikke blev gennemført pga. pandemien,
førte i 2021 Majestæten til Hanstholm-Thisted kommune og til hhv. Esbjerg og Fanø. De stedlige
afdelinger var flot repræsenteret alle steder med flag og gaster.
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Den fra 2020 udsatte 100-års fejring af Genforeningen fandt sted i 2021, og Majestætens tilstedeværelse i Sønderjylland kaldte endnu en gang afdelingerne dér frem med både flag og gaster.
Søværnet (SVN)
Samarbejdet med SVN er fortsat i 2021, men desværre har pandemien i de seneste to år medført at
besøg af adoptionsskibe ikke har kunnet finde sted.
Ved møde med Chefen for Søværnskommandoen den 26. oktober udvekslede admiralen og
landsformanden forventninger og ønsker. Bl.a. tilskyndede landsformanden, at Søværnet benytter
vores Marinestuer til eksempelvis interne møder/seminarer.
Marinehjemmeværnet (MHV)
Samarbejdet lokalt mellem afdelingerne og MHV-flotillerne har i 2021 været reduceret i takt med
pandemien, ligesom det var tilfældet med kontakten til MHV’s to orkestre med base i henholdsvis
Randers og Brøndby.

Chefen for Marinehjemmeværnet og landsformanden deltog i kranselægningshøjtidelighed
på St. Magleby Kirkegård, arrangeret af HVF 367 og Amager Marineforening.
(Foto: landsnæstformanden)

Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste for ”Det Blå Danmark” i Holmens Kirke i København
måtte desværre aflyses som følge af COVID 19 restriktionerne.
Holmens Kirke
Samarbejdet med Holmens Kirke har i 2021 fungeret godt, selv om aktiviteter måtte aflyses pga.
pandemien.
Særlig opmærksomhed var der omkring afskedsgudstjenesten for Holmens provst og orlogsprovst
Ejgil Bank Olesen den 15. august, hvor Marineforeninger var repræsenteret med flag og gaster,
indbudt personligt af provsten. Ved gudstjenesten blev provsten udnævnt til Æresmedlem af
Danmarks Marineforening som taknemmelighed for markant trofast gejstlig støtte til foreningen
siden Ejgil Bank Olesens ansættelse som orlogspræst i 1985.
Ved busten af viceadmiral Aage Helgesen Vedel i Holmens Kirkes Kapelsal lagde Marineforeningen
- traditionen tro - en buket den 29. august.
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Julegudstjenesten i Holmens Kirke den 24. december, som tidl. orlogsprovst Ejgil Bank Olesen stod
for, var velbesøgt med deltagelse af adskillige medlemmer af Marineforeningen. Flag fra København
afdelingen var til stede.
Marineforeningens og søfartsorganisationernes kranse blev lagt planmæssigt samme dag ved
”Søfolkenes Mindeanker” i Nyhavn, men ved et reduceret og COVID 19 sikkert arrangement uden
større publikumsansamling. Også her medvirkede København afdelingen med flag.
I Holmens Kirke møder Marineforeningen altid stor imødekommenhed, og der skal her lyde en stor
tak til kirkens orlogspræster og medarbejdere.
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) og Veteransagen
I 2021 har landsformanden, som formand for DSM-ledergruppe, bl.a. deltaget i 50-årsfejringen af
Forsvarets Værnspræsteordning i København, ved markeringen af Flagdagen i København, og ved
”Veterancenterets Julegudstjeneste” i Skt. Bendts Kirke i Ringsted.
Endvidere trak tidligere præsident for Forsvarsbrødrene og mangeårigt medlem af denne DSMledergruppe, oberst K.E. Nielsen, sig helt tilbage efter en meget stor og ihærdig indsats - og på
initiativ af DSM-ledergruppen - modtog han Forsvarets Medalje for sin indsats.
Ved udgangen af 2021 talte Danske Soldater- og Marineforeninger 44.653 medlemmer mod 45.797
medlemmer ved udgangen af 2020.
DSM varetager bl.a. koordination omkring repræsentationen ved runde dage i Kongehuset og ved
Kongeskibet DANNEBROGs anløb af havne 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.
Det er også gennem DSM, at kontakten til og fra Forsvarets øverste ledelse går. DSM-ledere havde
den 21. september et konstruktivt møde med forsvarschefen, general (FLV) Flemming Lentfer.
Ved udgangen af 2021 er ISS A/S ikke længere Forsvarets leverandør af kostforplejning, arealpleje
og udlejning af lokaler og faciliteter i Forsvaret. Situationen fremadrettet kendes endnu ikke.
DSM havde i 2021 forberedt en storstilet flag- og faneborg i København i anledning af Majestætens
50-års regeringsjubilæum den 15. januar 2022, - med 25 tilmeldte flag fra Marineforeningerne - men
Covid 19 restriktionerne har udsat flag- og faneborgen i København til den 10. september 2022.
Et særligt fokus 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 er påskønnelsesværdig. Samtidig opfordres
til, at flere af vores 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 Danmarks landsdækkende forsvarspositive organisation, der siden 1975 har vartet forsvarssagen
i forhold til det politiske niveau.
Landsbestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at der rundt i vore afdelinger lokalt bakkes op om
Danmarks Nationale Flagdag den 5. september, der i høj grad har F & S’ fokus med at koordinere
Flagdagen over det ganske land.
I 2021 blev flagdagen markeret bredt i 96 af 98 kommuner, og mange afdelinger var aktive den dag.
Soldatens og Orlogsgastens Fond
afvikles med udgangen af 2022, men det er stadig muligt for afdelingerne at søge midler til
arrangementer med deltagelse af menigt personel, fx ved adoptionsbesøg og/eller medvirken af
Søværnets Tamburkorps. Interesserede afdelinger kan henvende sig til landskontoret.
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Afviklingen af formuen er af Civilstyrelsen godkendt til at udløbe med udgangen af 2022, og
fondsbestyrelsen følger den hidtidige fordelingspraksis med Danske Soldaterforeningers Landsråd
45%, Danmarks Marineforening 35 % og Flyvevåbnets Soldaterforening 20%. Der er godt kr. 50.000
tilbage af Marineforeningens andel.
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 igen med rettidig omhu fra bestyrelsen og en flot
indsats af hele institutionens personalegruppe - og trods pandemiens begrænsninger - været
særdeles positiv hen over 2021.
Bestyrelsen har i august 2021 udgivet en revideret Strategi frem mod 2025, der bl.a. fokuserer på at
sikre en robust økonomi og fundament for Fregatten.
Skoleskibet GEORG STAGE
Med henblik på i højere grad at synliggøre Danmarks Marineforening overfor især de unge elever,
godkendte landsbestyrelsen en ansøgning fra skoleskibets hold 2-2021 om en mindre donation til
deres afslutningsarrangement.
Venner af Tordenskiold
er en traditionsbærende forening med base på Flådestation Frederikshavn. Foreningen blev stiftet i
1976 og har i alle årene haft et tæt samarbejde med Danmarks Marineforening. Der optages tre
medlemmer årligt, gennem tiden flere medlemmer af Danmarks Marineforening.
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
Ved Selskabets markering i Holmens Kirke af søheltens 331-års fødselsdag lagde landsformanden
Danmarks Marineforenings krans.
Landsnæstformanden varetager, på vegne af Danmarks Marineforening, fortsat sekretærposten i
Selskabet, der blev stiftet i 1965.
Fregatten PEDER SKRAM
udgør en del af ”Skibene på Holmen” (www.skibenepaaholmen.dk) sammen med u-båden SÆLEN
og torpedomissilbåden SEHESTED, der i åbningsperioderne har været godt besøgt - også af
medlemmer af Marineforeningens afdelinger.
Flådens gamle leje - Nyholms fremtid
Danmarks Marineforening er medunderskriver på ”Charter for Nyholm”, der arbejder for bevarelse af
Nyholm som maritimt kulturcenter.
Der er fortsat usikkerhed om Nyholms fremtid, hvorfor der arbejdes proaktivt med alle interessenter
fra politikere, kommune og Forsvaret til lokale interessegrupper m.fl.
Danmarks-Samfundet (D-S)
Ny landsformand fra 2021 er Bjarne Grønfeldt, der afløste kommandør (p) Erik Fage-Pedersen.
Bjarne Grønfeldt har en fortid som ansat ved Kongehuset.
”Valdemarsdag” blev markeret i Holmens Kirke i København, men Danmarks Marineforening
modtog desværre ikke en invitation.
Fremtidens Marineforening
har også i år haft ganske svære kår med at leve op til ånden om at være ”relevant i tiden” med
pandemiens begrænsninger. Tvangsnedlukningen i tæt på hele første halvår har ikke alene hindret
os i vores fundamentale behov for kammeratligt samvær i marinestuerne, men også i vores
udadrettede aktiviteter og synligheden i samfundet. Sidst på foråret kunne solen så endelig anes i
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horisonten og den tiltrængte genåbning kunne tage sin begyndelse - men ak, snart skulle vi igen
genopleve mundbindet om end det heldigvis blev relativt kortvarigt og heldigvis uden begrænsninger
for vores muligheder for at mødes internt i marinestuerne - bortset fra almindelig sund fornuft.
Efter det meget velgennemførte Sendemandsmøde i Skagen - og endnu en gang tak for det - har vi
iværksat en række initiativer til understøttelse og strømlining af vores synlighed, herunder som én
organisation bl.a. via ønsket brug af vores meget flotte logo i opdateret format på alle afdelingernes
egne hjemmesider:

Efter at Skytteudvalget, på sit landsmøde i oktober, besluttede at opgive sin egen hjemmeside til
fordel for at blive en fuldt integreret del af Marineforeningens hjemmeside, er afdelingernes kor og
orkestre tilskyndet til også at blive synliggjort på hjemmesiden.
Skyttelavene er en meget væsentlig del af Marineforeningens DNA, hvorfor de naturligvis også bør
fremstå som så, hvilket naturligvis også gælder Marineforeningens musikalske profil.
Et andet initiativ er at samle information om marinestuernes faciliteter mhp. lettere at kunne
synliggøre dem over for potentielle lånere m.fl. Dette kunne især være Søværnet og andre
soldaterforeninger, hvor den enkelte marinestue jo ikke bare er en sand guldgrube af maritim
atmosfære og historie (museum), men også ofte kan tilbyde en formidabel beværtning mod ydmyg
betaling til gensidig glæde for såvel gæsterne som afdelingen.
En gruppe på 8 kvindelige medlemmer har taget imod udfordringen om at finde alternative - og for
dem selv mere attraktive – beklædningsgenstande end vores traditionelle blå blazer og grå bukser
samt andre bæringsmuligheder for vores emblemer og tegn mm.
Afdelingerne opfordres til stadighed til at have Marineforeningens formål og værdigrundlag for øje,
herunder at holde vore stolte maritime traditioner i hævd. Netop disse er Marineforeningens DNA og
fundamentet til at styrke kammeratskabet, korpsånden, sammenholdet og synliggørelsen - vores
fælles passion for det maritime miljø.
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.
Desværre oplever vi, at mange afdelinger er unødigt belastet af internt personfnidder og kiv, hvilket
på ingen måde er befordrende for, hverken kammeratskabet, sammenholdet eller udviklingen af den
enkelte afdeling. Det er tværtimod livstruende for de pågældende afdelinger og har tillige
afsmittende effekt på hele Danmarks Marineforenings omdømme. Tænk, at vi med en
gennemsnitsalder på 68 år ikke er mere rummelige og tolerante - det fortjener ingen af os og slet
ikke den snart 109-årige Danmarks Marineforening.
Så skal Danmarks Marineforening også i fremtiden være 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.
Her ved årsberetningens slutning skal der fra landsbestyrelsen igen lyde en stor anerkendelse og
tak til afdelingsbestyrelser og medlemmer for et svært pandemi-år. Samtidig skal lyde en stærk
opfordring til jer alle, om med fornyet styrke at fortsætte den gode indsats til styrkelse af Danmarks
Marineforening i årene, der kommer.
København, den 15. marts 2022
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