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Der var mødt 22 medlemmer og Palle Kok blev valgt som dirigent. 

 

Efter at have konstateret, at der var rettidigt indkaldt til mødet, blev der holdt 1 mi-

nuts stilhed til ære for to afgåede medlemmer, nemlig Egon Ravn og Svend Erik Ol-

sen. 

 

Ordet blev herefter givet videre til formanden, Svend F. Detlefsen, der på bestyrelsens 

vegne aflagde beretning for det forgangne år. 

 

I 2019 holdt vi generalforsamling den 23. februar og da John Guul ved denne lejlighed 

trak sig, blev jeg valgt som ny formand, sagde Svend og fortsatte: 

 

-Der har været 7 bestyrelsesmøder i 2019 og det er bl.a. blevet besluttet, at prisen 

for en spisning i forenings-regi fremover skal koste 90 kr. pr. deltager. Videre er det 

blevet besluttet, at indkøbe 10 gave-plaketter med foreningens logo. De kostede 

5.500 kr., hvoraf foreningen har betalt 1.500. Ulkeaftnernes skydekasse gav 1.000 kr. 

og resten blev sponseret af gavmilde medlemmer. 

 

Sommerens udflugt gik til Sild og selvom meget af turen foregik i regnvejr, så blev 

det en solid succes. -Carl Erik sad ved rattet, og tak for det, sagde formanden. 

 

Grethe fra de Maritime Venner havde skaffet 8.000 kr. til turen hos kommunen, så 

også til hende var der stor ros fra ledelsen. 

 

I september havde foreningen besøg af uddannelsesskibene Alholm og Ertholm. Besø-

get blev endnu engang en stor succes og i år er der 10 års jubilæum, idet skibene 

blev adopteret af kommunen i 2010. 

 

Julen blev markeret med en god julefrokost, en sammenkomst med æbleskiver og 

endnu en let frokost påden sidste åbningsdag i december. 

 

Hen over året har der været flere sammenkomster med fællesspisning på fredage og 

flere lette frokost-møder på lørdage og alle har de været godt besøgt af medlem-

merne. 

 

Ulkeaftenerne har igen haft Johan Peter som leder og kører som vanligt særdeles 

godt. 

 



-Som alle nok ved, så har vores lejekontrakt med kommunen vakt nogen bekymring 

på det seneste. Den udløb den 31. december 2019 og vi har denne gang kun fået den 

forlænget med et år, oplyste formanden. 

 

Det Maritime Hus er blevet undersøgt for Radon.stråling, men heldigvis viste undersø-

gelserne, at strålingen kun når ca. halvvejs op på en skala, hvor det først begynder at 

blive farligt ved 100 enheder. 

 

I 2020 skal 100-året for Genforeningen markeres og selvfølgelig deltager forening og 

dens fane i flere af jubilæums-arrangementerne. Dronningen skal besøge Damparken 

den 10. juni, men i skrivende stund har vi endnu ikke modtaget nogen invitation. Til 

gengæld er foreningen og fanen blevet inviteret med til Dronningens 80 års fødsels-

dag-fejring i København, sluttede formanden. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Det reviderede regnskab blev præsenteret af kassereren Carl-Erik og balancerede 

med 52.106 kr.. I banken henstod der 32. 146 kr. og på foreningskontoen i alt 19.750 

kr.. I kassen lå der på opgørelses-tidspunktet 35 kr.. Årets overskud udgjorde 174 

kr.. Budgettet for 2020 balancerer med 58.350 kr. og forventes at slutte med et over-

skud på 650 kr.. Årets regnskab blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Under programpunktet ”Planer for det kommende år” nævnte formanden, at årets 

sommerudflugt vil gå til Marinehjemmeværnets uddannelsessted i Slipshavn ved Ny-

borg. Det er planen, at indtage frokosten i den lokale marinestue og slutte af med et 

besøg ved Ladbyskibet nær Kerteminde. 

 

Foreningen tæller p.t. 47 medlemmer og efter indstilling fra bestyrelsen blev det be-

sluttet, at fastholde kontingentet på 550 kr., hvoraf de 150 kr. går til hovedforenin-

gen. 

 

Under programpunktet ”valg” blev næstformand Stig E. Winther, Kasserer Carl-Erik 

Knudsen samt bestyrelsesmedlemmerne Poul Emil Schmidt og Per Koustrup genvalgt 

med akklamation. Det samme gjorde bestyrelsessuppleant Leif Bruun Eriksen og da 

Willy Huumann havde valgt at forlade den anden suppleant-post, så blev denne over-

draget til Uwe Bennicke. 

 

Slutteligt var der genvalg til revisorerne Heine Christiansen og Uwe Bennicke samt re-

visorsuppleant Palle Kok. 

 

Egon Selch og Poul Emil Schmidt deltager som foreningens repræsentanter ved årets 

Sendemandsmøde i Svendborg og Carl-Erik Knudsen, Egon Selch og Peter Orbesen 

tager sig af fanen. 



 

Sidste punkt på dagsordenen var overrækkelse  af et æres-diplom til Poul Emil 

Schmidt, som allerede ved nytårsparole havde modtaget den tilhørende æres-pullert, 

som tak for sin mangeårige indsats for foreningen. 

 

 

Referent: Leif Bruun Eriksen 

 

 


