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 Generalforsamling lørdag den 11. februar 2023 i Det Maritime Hus på havnen. 

Der var mødt 15 medlemmer og Palle Kok blev valgt som dirigent. 

Årsberetningen blev fremlagt af formand Stig Winther, der indledningsvis bad om et 

minuts stilhed til ære for tre afdøde medlemmmer, nemlig Per Frødstrup, Bruno 

Højbjerg og Willy Huusmann. 

-I modsætning til 2021 har året 2022 heldigvis været et mere normalt år i foreningen 

og coronaen sætter ikke længere præg på vores hverdag og vi kan nu afvikle vore 

aktiviteter som normalt, sagde formanden og overbragte herefter en tak til 

bestyrelsen for godt samarbejde. Der har været holdt 6 bestyrelsesmøder, der alle 

er blevet refereret af Lisbeth Schmidt og som derfor også fik tak for en god indsats. 

Næstformand Svend Detlefsen blev takket for sin indsats for Ankerposten og sit 

arbejde med, via mails, at orientere medlemmerne om diverse arrangementer. 

I årets løb har der bl.a. været arrangeret flere hyggelige sammenkomster i 

marinestuen og årets højdepunkt var naturligvis besøget af Alholm og Ertholm, der 

jo på grund af coronaen havde måttet aflyse deres besøg i både 2020 og 2021. 

-Tak til alle der medvirkede til at gøre besøget til en stor succes, sagde formanden. 

Blandt de øvrige festlige arrangementer i årets løb tælles også påskefrokosten og 

julefrokosten, der begge havde haft god tilslutningen. For førstnævnte stod 

formanden og Grethe Primdal og for den sidstnævnte stod Støtteklubben. Sidst på 

året arrangerede kassereren Carl-Erik Knudsen en vellykket aften, hvor menuen stod 

på stegt flæsk og persillesovs. 

Marineforeningen var som noget nyt åbent den 24. og 31. december, hvor flere var 

forbi for at ønske glædelig jul og godt nytår. -Tak til Bent Møller Petersen fordi du 

tog vagterne og tak fordi du altid hjælper til med opasken til vores arrangementer, 

tilføjede formanden. 



Et meget synligt resultat af årets arbejde er renoveringen af marinehuset. På 

kommunens regning er marinestuen blevet isoleret og renoveret. Indgangspartiet er 

blevet fjernet og udvendigt er huset blevet malet.  Vinduer og døre malede vi selv og 

i gården reparerede Poul Emil Schmidt bænke og borde. Slutteligt har kommunen 

også bekostet en ny varmepumpe i slyngelstuen. 

Apropos Slyngelstuen så har denne også længe trængt til en renovering og fordi vi 

har været heldige og få et tilskud på hele 93.000 kr. fra Norlys’ vækstpulje, så kan 

dette arbejde allerede igangsættes den 11. april. 

Formanden og kassereren har i april sidste år været til distriktsmøde på Fanø og 

Poul Emil Schmidt og Egon Selch var i maj til sendemandsmøde i Løgstør. 

Ved det årlige 9. april-arrangement var foreningen  repræsenteret ved fanebærerne 

Carl-Erik Knudsen, Egon Selch og Peter Johan Orbesen. 

Det blev besluttet, at foreningens fane også fortsat skal være repræsenteret ved den 

årlige mindedag for faldne soldater på Damager Kirkegård. 

Hver 2. torsdag holder skydeklubben en ulkeaften, som Johan Peter Orbesen står 

for. Der bydes på en bid mad og hyggelig stemning. 

-Foreningen kan kun bestå, fordi der fra mange sider ydes en frivillig indsats. Det 

være sig praktisk hjælp i dagligdagen, madlavning i forbindelse med vore 

sammenkomster og besættelse af lørdagsvagterne for slet ikke at tale om de mange 

sponsorater som medlemmerne, skydeklubben og støtteforeningen lader ”drysse” 

ned over foreningen. – Det siger jeg mange tak for, sluttede formanden.  

Årets regnskab blev aflagt af kassereren Carl-Erik Knudsen og sluttede med et 

overskud på 85.569 kr., men fordi det omtale renoverings-tilskud fra Nordlys 

allerede er indgået og fordi regningerne fra det udførende firma endnu ikke er 

kommet, så må det forventes, at det nævnte overskud i løbet af foråret vil blive 

gjort til et lille underskud på ca. 8.000 kr.  

I Nordea indestår der på foreningskontoen 156.943 kr. og i kassen er der p.t. 18 kr. 

Foreningen tæller p.t. 42 medlemmer og kontingentet bibeholdes på det nuværende 

niveau, nemlig 550 kr., hvoraf de 150 kr. går til hovedforeningen. 



 

Under programpunktet valg var der genvalg til formand Stig Winther, men da 

næstformanden Svend Detlefsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen var der 

derfor nyvalg af Harry Madsen. Svend Detlefsen erstatter i stedet Uwe Bennicke 

som revisor.  

Der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Egon Selch og Johan Peter 

Orbesen, til bestyrelsessuppleanterne Bent Toft Christensen og Leif Bruun samt 

revisorsuppleanterne Heine Christiansen og Palle Kok. 

Ved det kommende sendemandsmøde deltager Poul Emil Schmidt og Egon Selch. 

Carl-Erik Knudsen, Egon Selch og Johan Peter Orbesen blev genvalgt som 

fanebærere. 

Ærespullerten tilfaldt i år Johan Peter Orbesen og med et efterfølgende kraftigt 

bifald blev Carl-Erik Knudsen og Johan Peter Orbesen udnævnt til æresmedlemmer. 

Slutteligt blev fire nye medlemmer, nemlig Grethe Primdal, Harry Madsen, Helmuth 

Christensen og Erling Rasmussen officielt modtaget i foreningen. 

Under eventuelt havde Harry Madsen bedt om indsigt i planerne for den 

forestående renovering af slyngelstuen og reglerne omkring bl.a. sponsorater.  

 Svarene fik han af formanden og efter en kort debat blev et forslag fra Grethe 

Primdal om, at der en gang halvårligt skulle udgives en folder der omtalte fremtidige 

aktiviteter, henvist til at være en opgave for Ankerposten. 

Palle Kok opfordrede foreningen til at lade gæsterne betale for drikkevarerne ved 

flådebesøg og formanden opfordrede til at møde frem i stort tal, når der efter et 

flådebesøg bydes på en gratis sejltur til Aarøsund. – Alle er velkomne, lød det. 

Generalforsamlingen blev herefter afrundet med en tak for god ro og orden fra 

dagens dirigent, Palle Kok. 
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