København 24. juni 2022

REFERAT
af

SENDEMANDSMØDE 2022
afholdt
lørdag den 14. maj 2022
på Løgstør Parkhotel, Toftebjerg Allé 6, 9670 Løgstør

Tilmeldte sendemandsstemmer

431

Fremmødte sendemandsstemmer:

297

% af totalt 431 stemmer:

68 %

Antal sendemænd til stede:

131

Afdelinger repræsenteret:

46

Afdelinger ikke repræsenteret:

29

- heraf ikke rettidigt reageret:

18

Afdelingsflag tilstede:

11

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 (Bilag D):
a. Vedtægtsændringer af § 13, stk. 2, § 16, stk. 1 & 2, og § 32, stk. 1 (vedr. brug af E-mail og hjemmeside),
b. § 33, stk. 3 (vedr. dispensation for indtrædelse i en afdelingsbestyrelse) og
c. § 15, stk. 3 og § 17, stk. 2 (vedr. modus for SM-deltagelse i ulige år)
6. Indkomne forslag:
a. Ingen forslag modtaget
b. Bekræftelse af mødested for 2023 - Ærøskøbing MF
c. Mødested for 2024 – Invitation fra Faaborg MF
7. Fremlæggelse af budget (Bilag E) samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende kalenderår:
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår kontingentstigning med kr. 10 til kr. 160 årligt
b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75
Stiftet 30. april 1913

Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Marineforeningen - Trondhjemsgade 5, kld. - 2100 København Ø - Tlf. 3315 2886
landskontoret@marineforeningen.dk - www.marineforeningen.dk

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af Landskasserer, Flemming Heden Knudsen, Odense
b. Valg af Landssekretær, Pia Skarritsø, Ebeltoft (fra 2021)
c. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne (III, IX, 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

Referat:
Efter flaghejs og afsyngelse af 1. vers af Kongesangen indledtes mødet kl. 11.40 med landsformandens
velkomst.
Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen mødte herefter – overraskende for
næsten alle – frem på mødet.
Kommandøren takkede for det gode samarbejde med Danmarks Marineforening og understregede, at han
sætter stor pris på det tætte bånd, som der er imellem Danmarks Marineforening og Marinehjemmet. Han
takkede også landsformanden for at han overtog posten som formand efter den tidligere landsformand Jens
Ole Løje Jensen midt i en svær tid med blandt andet COVID-19.
Kommandøren overrakte herefter Hæderstegnet fra Hjemmeværnet til Landsformanden, som blev noget
overrasket.
Landsformanden takkede herefter Chefen for Marinehjemmeværnet for hans pæne ord om blandt foreningen
og ikke mindst for overrækkelsen af Hæderstegnet.
Landsformanden (LF), indledte på landsbestyrelsens vegne, med at byde alle hjertelig velkommen til årets
sendemandsmøde.
I forbindelse med mødet er der traditionen tro afsendt telegrammer til Hendes Majestæt Dronningen,
Æreformanden Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, Chefen for Søværnskommandoen og Chefen for
Marinehjemmeværnet.
LF nævnte, at inden mødet kunne fortsætte, skulle vi have overrakt ”Sendemandspokalen”.
Formanden for Skagen Marineforening, Per Sloth overrakte pokalen til formanden for Distrikt Nordvestjylland
(D11), Per Toftum Larsen.
Herefter overrakte landsnæstformanden (LNF) et erindringsbæger til formanden for Skagen Marineforening.
Herefter overgik LF til mødets dagsorden:

1.
Valg af dirigent
LF 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 46 afdelinger,
repræsenterende 297 stemmer svarende til 98 % af de tilmeldte sendemandsstemmer (304).
Dette er i henhold til § 18 stk. 2., hvoraf fremgår at sendemandsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af de tilmeldte stemmer er til stede.

2.
Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen (udsendt som bilag A) blev vedtaget uden bemærkninger.
Dirigenten overgik derpå til at lade 5 stemmetællere vælge. Disse blev:
Holdleder: Ib Ketler, Brøndby
Stemmetællere:
- Kent Brandstrup, Randers
- Theis Rosschou, Korsør
- Hans Johansen, Faaborg
- Troels Bech Kobbernagel, Morsø
Stemmetællerne blev godkendt.

3.
Landsbestyrelsens årsberetning
LF fremhævede fra den skriftlige årsberetning følgende:

Herefter berørte LF følgende emner i det mere fremadrettede perspektiv:
- Slopkisten. Mulighederne for at lade et privat firma stå for alt salg og distribution af beklædning med
Danmarks Marineforenings logo har været undersøgt med henblik på at kunne levere en både billigere og

bedre kvalitet samt give nogenlunde det samme afkast som Slopkisten giver. Status er, at der ikke vil ske en
fuldstændig udlicitering af Slopkistens beklædningsudsalg, men dialogen med det pågældende firma
fortsætter med henblik på at udvikle beklædningssortimentet med eksempelvis softshell jakker og
fleecetrøjer, herunder at man kan få påtrykt by/afdelingsnavn til en overkommelig pris.
- Uniformering (Kvinder). En gruppe kvindelige medlemmer har siden sidste sendemandsmødet i Skagen
arbejdet med mulighederne for at udvikle alternativer til vores traditionelle beklædning og bæring af
medlemsemblem mm. som kvindelige medlemmer vil finde mere attraktivt og føle sig bedre tilpas i.
Resultatet blev følgende, der skal ses som en valgmulighed og ikke som et enten/eller, men et både/og:

Slopkistens udvalg vil derfor blive søgt udvidet med de foreslåede dele, der passer ind i vores nuværende
udbud og altså ikke blazer og nederdel.
- Formål, Værdigrundlag og Personfnidder. Der har på det seneste været ualmindelig meget personfnidder i
flere afdelinger og dette i en sådan grad, at det har været nærmest livstruende for afdelingernes fremtid.
Dette gav anledning til at gennemgå Danmarks Marineforenings fremmeste interne formål er ”… at
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der … ” og vores værdigrundlag ”…, der
hylder mangfoldigheden, såvel i samfundet som i foreningen, hvor der er rum og plads til alle” for dermed at
understrege, at man ved sin optagelse som medlem af Danmarks Marineforening forpligter sig til stedse og
aktivt at følge såvel vores formål som værdigrundlag i både ord og ånd.
- Årshjul for Landsbestyrelsen/Forretningsudvalget. Landsbestyrelsen har tilpasset sin mødestruktur med det
formål at optimere kontakten mellem afdelingerne og Landsbestyrelsen/-ledelsen til gavn for den enkeltes
indflydelse.
- Synliggørelse af Danmarks Marineforening som én organisation samt afdelingerne i lokalt, herunder deres
ressourcer i form af faciliteter, Skyttelav, kor og orkestre som aktiver i bl.a. medlemsrekrutteringen.
- Forsvarsdebatten. I rammen af Folk & Sikkerhed vil LF på Marineforeningens vegne og som formand for
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd gå mere aktivt ind i den mediemæssige debat. Dette inden
for rammen af vores fremmeste eksterne formål om ”.. at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten,

….”. Samlet set tales der på vegne af over 100.000 personer, hvilket vurderes have betydelig vægt overfor
embedsmænd og politiske beslutningstagere.
- Forslag om ændring af Sendemandsmøderne. Deltagelsen i Sendemandsmøderne er ikke optimal, hvilket
erfaringsmæssigt kan tilskrives rejsetid og økonomi samt værdien af selve Sendemandsmødet. Dette kom
tydeligt til udtryk under pandemi-nedlukningen i forbindelse med forberedelserne til det aflyste
sendemandsmøde i Svendborg i 2020. Endvidere er der fra flere sider udtrykt en stigende interesse for
formandsmøder, men samtidig betænkelighed ved både et sendemands- og formandsmøde samme år af
primært økonomiske årsager. Dette vil også veje tungt på det centrale budget.
Landsbestyrelsen har derfor fremsat forslag om at gennemføre er formandsmøde i direkte forbindelse med
sendemandsmødet, herunder forkorte det samlede arrangement til én weekend i stedet for 3 dage.
- Soldatens og Orlogsgastens Fond lukker med udgangen af 2022, hvorefter der ikke længere kan søges om
økonomisk tilskud til lokale arrangementer, hvor der indgår menigt personel fra Søværnet.
-Større aktiviteter i 2022:

➢ 19. juni:
➢ 27. august:
➢ 28. august:
➢ 3. september:
➢ 5. september:
➢ 10. september:

Danish Air Show på Flyvestation Karup
Åbent Hus på Flådestation Korsør samt Maritimt
Kultur- og Folkemøde i Korsør
Jubilarstævne på Holmen, København
Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn
Danmarks Nationale Flagdag
Dronningens 50-års regeringsjubilæum i København

Spørgsmål fra Michael Hald, Kalundborg om årsagen til at Haslev Marineforening blev lukket?
LF fortalte, at de tilbageværende medlemmer ikke ville køre foreningen videre, da de drivende kræfter ikke
kan mere. Blivende medlemmer blev overført til andre foreninger.
Årsberetningen Såvel den skriftlige som mundtlige blev taget til efterretning.

Herefter uddelte LF Fremdriftsskruen for 2021 til Godthåb Marineforening.
LF nævnte også uddeling af Hædersbevisninger:
- Hædersskjold til Hans Jepsen fra Padborg-Gråsten.
- Hædersskjold til Carsten Kildahl fra Glyngøre.
Begge for 25 års indsats i bestyrelser (1997-2022).

4.
Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
Landskassereren (LK) gennemgik regnskabet.
John Koudahl, Esbjerg spurgte om udgifterne til IT-drift, medlemskartotek mm. ikke er fordoblet i forhold til
budgettet.

LK henviste til at udgifterne er fordoblet, da der dels har været en række engangsudgifter, der skulle været
faldet i 2020 og dels, at det er blevet noget dyrere at drive det end forventet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt og decharge meddelt.

5.

Landsbestyrelsens forslag (Bilag D):
a.
Vedtægtsændringer af § 13, stk. 2, § 16, stk. 1 & 2, og § 32, stk. 1 (vedr. brug af E-mail og
hjemmeside)
Bent Telander Fredericia forslog ændring af teksten i alle tre paragraffer til enten
elektronisk eller brev til medlemmer.
Forslaget blev godkendt.
b.

§ 33, stk. 3 (vedr. dispensation for indtrædelse i en afdelingsbestyrelse).

Forslaget blev godkendt.
c.

§ 15, ny stk. 6 (vedr. modus for SM-deltagelse i ulige år).

Dirigenten mente ikke, at der skulle stå hverken ulige år eller hvert andet år.
Preben Olsen, Frederikshavns bemærkede, at der ikke stod skal, men kan. Derfor mente han ikke, at
det ville blive et problem.
Teksten blev rettet til ”kan der afholdes et formandsmøde i direkte tilknytning…”
Jan Ruddy Christensen, Ærøskøbing bemærkede, at såfremt der blev lavet ændringer til
sendemandsmødets traditionelle gennemførelse ville Ærøskøbing ikke være vært ved næste års
sendemandsmøde.
Per Vilstrup Olesen, København mente ikke det har noget med sendemandsmødet at gøre, men at det
giver bestyrelsen mulighed for at indkalde til et formandsmøde hvert andet år.
Per Holst Nielsen, Hobro om hvor mange der egentlig har ytret ønske om et formandsmøde?
LF svarede, at det har en del afdelinger dog uden at kunne givet et præcist antal og hvilke det konkret
var.
Elo Henriksen, Hørsholm/Rungsted mente forslaget er overflødigt.
Gustav Schmidt Hansen, Kolding kunne godt se idéen med formandsmøder, men frygtede at det kom
til at overskygge distriktsformændene?
Torben Madsen, Frederikshavn henviste til dagsordenens pkt. 10.a. vedrørende drøftelse af
principielle spørgsmål.
På baggrund af debatten og, at der var tale om et tilbud, blev forslaget trukket tilbage.

6.

Indkomne forslag:
a.
Ingen forslag modtaget fra afdelingerne

b.
Bekræftelse af mødested for 2023 – Ærøskøbing.
Formanden for Ærøskøbing Marineforening, Jan Ruddy Christensen gav en overordnet orientering om
program og arrangementer.
Dette blev bekræftet af hele forsamlingen.
c.
Mødested for 2024 – Invitation fra Faaborg.
Formanden for Faaborg Marineforening, Torben Ralf Nielsen orienterede kort om tanker og rammer
for sendemandsmødet i Faaborg.
Mødested 2024 i Faaborg blev godkendt.
LNF spurgte herefter til værter for sendemandsmøderne i 2025 og 2026?
Frederikshavn tilbød sig for 2025.
7.
Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende kalenderår
LF forklarede i relation til det tidligere stillede spørgsmål fra John Koudal, Esbjerg om hvorfor IT-budgettet er
så stort.
John Koudal, Esbjerg stillede spørgsmål om en stigning på kontingentet med 10 kr. var nok underforstået, at
der nok igen burde ses på besparelser på eksempelvis ”Under Dannebrog”?
Gustav Schmidt Hansen, Kolding mente man kun kan stemme om det forslag, der står på dagsordenen, og ikke
tage diskussionen omkring ”Under Dannebrog” med ind herunder.
På et spørgsmål vedrørende større lønudgifter svarede LF, at det var indefrosne feriepenge, der skulle
udbetales.
Jens Weiss, Marstal mente ikke, at man kan beslutte en yderligere stigning, når afdelingerne ikke har haft
mulighed for at tage stilling hertil.
Budgettet blev taget til efterretning.
a.

Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår kontingentstigning med kr. 10 til kr. 160 årligt

Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget som enstemmigt vedtaget.
b.

Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud på kr. 75.

Forsamlingen applauderede, og dirigenten betragtede dermed forslaget som enstemmigt vedtaget.
8.

Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om valg af distriktsformænd.
a.

Valg af Landskasserer, Flemming Heden Knudsen, Odense

Genvalgt for 3 år.
b.

Valg af Landssekretær, Pia Skarritsø, Ebeltoft (fra 2021)

Nyvalgt for 2 år.
c.
Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne (III, IX, XII)
Landssekretæren (LS) orienterede derpå om de ordinære valg i de nævnte distrikter:
Distrikt Vestsjælland (III)
Genvalg af Søren Brusgaard, Nykøbing Sj. og genvalg af suppleant Erik Christiansen, Korsør

Distrikt Sydsjælland og Øerne (IV)
Nyvalg af Niels Christian Rasmussen, Stevns (2 år) og nyvalg af suppleant Peder Nimgård, Møen
Distrikt Syd- og Sønderjylland (IX)
Genvalg af Per Dichmann Hansen, Tønder og genvalg af suppleant Henning Madsen, Fredericia
Distrikt Nordjylland (XII)
Genvalg af Charley Frank Pedersen, Aalborg og genvalg af Hans Jørgen Christensen, Nibe

9.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
a.

Valg af revisorer: landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg og genvalg af
Torben Tranberg Jensen, Svendborg.

Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen blev genvalgt med akklamation, hver for 1 år.
b.

Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår valg af Ida Nørgaard, Odense

Ida Nørgaard blev genvalgt med akklamation for 1 år.

10.

Eventuelt.
a.

Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne

Rasmus Lohse, Godthåb nævnte at der var mange traditioner man slet ikke kendte til i Godthåb, da
han tiltrådte. Forstået på den måde, at Godthåb er ”langt væk”. Han er glad for, at der stadig bliver
sendt foreningsblade ud fra flere foreninger. Han udtrykte sin glæde over, at der stadig afholdes
sendemandsmøder, så de ”små og langt væk” foreninger ikke helt bliver ”glemt” i det store hele.
Gustav Schmidt Hansen, Kolding foreslog, at Godthåb skulle byde ind på sendemandsmøde 2026.
Rasmus Lohse svarede, at det ville de rigtig gerne, men de har ikke rammerne for så stort et
arrangement i Godthåb, desværre.
Ib Ketler, Brøndby bemærkede, at der er uddelt en lille bog om brugen af Dannebrog. Han orienterede
kort om hvad bogen indeholder.
LF kaldte Forretningsformanden for Løgstør MF, Jacob G. Knudsen frem for at overrække ham deres
nye flag.
Dorthe Petra Riise, Vejle nævnte, at det er lidt af et problem, at når medlemmer melder sig ud af
marineforeningerne, så afleverer de ikke medlemsnålen tilbage.
Kunne man eventuelt oprette en medlemskort?
LF tager spørgsmålet med hjem.
Steen Knudsen, Ebeltoft nævnte muligheden for en erklæring på at aflevere tilbage efter endt
medlemskab?
LF tager forslaget med hjem.
Frank Urban, Brøndby foreslog et medlemskort på mobilen.
Forslaget tages med hjem.

Torben Ralph Nielsen, Faaborg spurgte til om Soldaten og Orlogsgastens Fond skal tømmes i år og skal
tilskuddene bruges i år?
Dette svar er et klart ja, de tildelte penge skal bruges i indeværende år.
Kristian M. Pedersen, Roskilde ville gerne overrække kongeparrets portrætter til Løgstør
Marineforening.
Løgstør takkede pænt for gaven.
Theis Rosschou, Korsør nævnte at samtlige af Søværnets platter/askebægre vil han meget gerne
overrække til Løgstør Marineforening.
Løgstør takkede endnu en gang for en meget fin gave.
Ole Stryhn, Marstal nævnte at Marineforeningsflaget tilbydes at være tilstede ved medlemmers
bisættelse/begravelse i Marstal
b.
Øvrigt eventuelt
LS, oplyste om de nye afdelingsformænd, valgt på årets generalforsamlinger:
Mikkel Brøgger
Ebeltoft

Jacob G. Knudsen (fg)
Løgstør

Kel Sørensen
Fanø

Knud Irving Nielsen
Odense

Birger Tykskov
Frederikssund

Willy Frank Mortensen
Samsø

Stig E.G. Winther
Haderslev

Werner Jensen
Slagelse

Poul Erik Lyngdorf
Hals

Erik Frede Pedersen
Aalborg

Keld Kristensen
Kolding

Kenn Skaarup Byrholt
Aarhus

Claus Thorsted
Langeland

LS takkede endvidere 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 2022 afsluttet.
LF afsluttede Sendemandsmødet 2022 med at takke dirigenten for at have styret os godt gennem mødet og
takkede alle for en god og sober debat.
LF motiverede et 3-foldigt leve for Marineforeningen.

Flaget nedhaledes, efterfulgt af afsyngelse sidste vers i Kongesangen.
Mødet afsluttedes kl. 1440.

Godkendt: 24. juni 2022

Kurt Flatau
dirigent

