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Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

Vi Kipper med flaget
Bestyrelsen
Formand
Svend Folkert Detlefsen
30868696
folkert@outlook.dk
Næstformand
Stig E.G. Winther
bblangeberg@gmail.com

50933949

Kasserer
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com

24640271

Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk

24916784

Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk
Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk
Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk
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60 år.

21656909

Per Koustrup

10. juli

65 år.
Egon Selch 1. september
Carl Erik Freytag 2. december

75 år.
22985827
Carl Erik Knudsen 17. oktober
Hans Poul Sebbersen 22. november

40171345

90 år.

Bestyrelsessuppleant
Willy Hussmann

23454748

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

61728553

Visti Hammelef Jørgensen 18. december

--------------------------------------------------------------------

Haderslev Marineforenings konto
Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk
Webmaster
Poul Erik Kjær
20405242

Reg Nr. 2450
Konto Nr. 4385-986 152

Hvem har ordet.

Traditionen tro havde vi igen i år en udflugt den 15. juni. Turen startede med morgenmad kl. 9 i
det maritime hus på havnen. Efter morgenmaden entrede vi bussen og her sad Styrmand CarlErik klar ved roret, kursen var lagt med Rømø som mål, i første omgang. Vi skulle lige igennem
Gram, hvor vi skulle have Birgit og Ernst ombord. På turen serverede Stig Gammel Dansk. Vi
skulle have det tømt, da der ingen omsætning var i det maritime hus. Vel ankommet til Havneby
på Rømø, skulle vi med færgen til Sild, bussen skulle også med. På færgen var der bestilt mad,
wiernerschnitzel med tilbehør, plus en genstand. Der kunne naturligvis købes toldfrit ombord.
Ligesom i de gode gammel dage med spritbådene.
Sild er jo kendt for at være de velhavende Tyskeres foretrukne feriested. det kunne også ses på
husene der var med stråtag. Vi fik set hele Øen, ned til sydspidsen og tilbage igen, til retur
sejladsen med færgen til Rømø. Det glæder Formanden at der var ingen der blev søsyge under
sejladsen.
Det var en lang tur, vi nåede først tilbage til Haderslev tidligt på aftenen. Der var tilmeldt 38 til
turen, hvilket var tilfredsstillende og det kun til en pris på 150,00 kr. Vejret var strålende til, at
begynde med, men klokken 4 begyndte det at regne i stænger, men det blev taget med godt
humør.
Der er grund til at takke Grethe, der havde fået kommune til at sponsorere turen og som havde
arrangeret turen.
Carl-Erik transporterede os frem og tilbage, uden problemer, det skal han have tak for.
De var ikke de eneste der havde givet en hånd. Andre havde hjulpet på forskellig vis,
morgenbord, afrigning og så videre. Marineforeningen og Støtteforening er glade for at i stiller
op, så vi får løftet i flok. I skal alle sammen have tak.
I juli måned har vi ikke, de store ting på programmet. Poul Emil vil tage ud med fiskestang snor
og krog for at se om han kan fange nogle fladfisk. Lisbeth vi så filitere dem og og stege dem.
Hvornår ved vi ikke på nuværende tidspunkt, det afhænger helt af om fiskene er hjemme. I vil få
informationer, når vi ved noget.
Altholm og Ertholm kommer i september måned. Jeg har søgt Soldaten og Orlogsgasten fond
om økonomisk støtte 2000,00 kr. Jeg har fået oplysning om at ansøgningen er accepteret, men
har ikke fået at vide, hvor stort beløbet bliver.
Marinehjemmeværnet havde inviteret Marineforeningens medlemmer med på en tur med
Herkules fra Kolding havn den 15. maj. Det var desværre ikke mange medlemmer der var
interesseret, kun 2. Vi må håbe på at næste gang bliver der flere.
Med ønsket om en god sommer.
Svend

Aktiviteter 3 kvartal 2019
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14.

Juli
Torsdag den 18. Ulkeaften
En lørdag med frisk fanget fisk.
Dato ikke kendt. Fladfisk fileteret. Men det bliver en lørdag kl. 12.
Information senere.

August
Torsdag den 8. Ulkeaften
Torsdag den 22. Ulkeaften
Fredag den 30. eller lørdag den 31. Spisning. Information senere.

September
Torsdag den 5. Ulkeaften
Fredag den 20. til Søndag den 22. Altholm og Ertholm aflægger besøg
Torsdag den 26. Ulkeaften

Foreningen håber på stor deltagelse. Vi er altid glade for
at se jer, så bak op om det store arbejde, som de frivillige
laver. Det hjælper også på økonomien.

