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Et billede fra bedre tider

Nr. 1/2021 25. årgang

Marineforeningen-Haderslev afdeling

Mærkedage
Ankerposten kommer 4 gange om året
Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

Fødselsdage 2021
65 år
Iver Christian Selch 7. juni

Bestyrelsen
Formand
Svend F. Detlefsen
folkert@outlook.dk
Næstformand
Stig E.G. Winther
bblangeberg@gmail.com
Kasserer
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com

70 år
30868696

50933949

24640271

Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk

24916784

Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk

21656909

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

22985827

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

40171345

Bestyrelsessuppleant
Uwe Bennecke
Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen
Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk
Webmaster
Poul Erik Kjær
Redaktør S. F. Detlefsen

26919738

61728553

Finn Thøgersen 2. november
Poul Emil Schmidt 23. maj

75 år
Bronu Høiberg 20. marts
Erik Knutzen 25. april
Jørgen Nielsen Bork 9. september
Mogens Detlefsen 15. august
Niels Henning Kissow 13. november

80 år
Adolph Haar Iwersen 9.juni
Uwe Benneke 4. februar

Husk - for at kassereren kan
se, hvem der har indbetalt
medlemskontingent,
er det altid også ved online
betaling
nødvendigt at anføre indbetales
navn og /eller det femcifrede
Medlemsnummer
Konto i Nordea Bank
Reg Nr. 2450
Konto Nr. 4385-986 152
Der er opsat postkasse i stuen

Har du en god ide eller et
forslag, sig det, eller put det i
postkassen.

vores hjemmeside
haderslevmarineforening.dk

Hvem har ordet.
EE

Vi er jo fanget af coronaen og ved ikke hvordan, det kommer til at gå i
2021. Vi ved ikke om vi kan holde Nytårs parole eller Generalforsamling.
På de afsatte datoer.
Så jeg vil her give oversigt over hvad der skete i Marineforeningen i
2020.
Marineforeningen var lukket fra marts til august, men inden vi lukkede
ned, havde vi Nytårs parole og Generalforsamling. Vi havde også åben
om lørdagen og afholdt ulke aftener. Efter vi åbnede i august, har vi
holdt åben om lørdagen og afholdt ulke aftner. Vi har på intet tidspunkt
været over 10 medlemmer samlet. Jule frokosten blev aflyst, selv om vi
har masser af plads, så vi kunne holde afstand.
Poul Emil og jeg har været til Distriktsmøde i Vejle, her var
Landsformanden og Næst formanden til stede. De gav en oversigt over,
hvad man går og nørkler med i Landforeningen. Næste Distriktsmøde vil
blive afholdt i år, i marts.
Haderslev Kommune har meddelt, at vi får en ny leje kontrakt, gældende
fra 1. januar 2021. der vil være en ændring i Kommunens opsigelses
varsel, der vi blive ændret til 1 års opsigelse.
Formodentligt vil vi så få en længere kontrakt, så vi ikke hvert år, skal
søge om en forlængelse.
Lejekontrakten med Kommunen er nu blevet forlænget.
Hvi vi kommer til at, ændre datoerne for Nytårs parole og
Generalforsamling, vil det blive sendt ud på mail.
Kommunens adoptions fartøjer Alholn og Ertholm, kom ikke på besøg.
Det var ellers menningen, at vi skule have en stor fest, på grund af, at
det var 10 år, de skulle komme. Som adoption fartøjer.
Sendemands mødet der skulle afholdes i Svendborg, blev aflyst og det
ser nu ud til, at der vil blive afholdt sendemandsmøde i Skagen i 2021.
Efter de sidste oplysninger med hensyn til, hvor mange der må samles.
Så er Nytårs parolen blevet aflyst. General forsamlingen bliver
formodenligt i marts.

Aktiviteter 1 kvartal 2021
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

Januar
Torsdag den 14. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
TORSDAG DEN 28. Ulkeaften med skydning Kl. 19.00

Februar
Torsdag den 11. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 25. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Marts
Torsdag den 11. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 25. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGE OGSÅ I 2021.

FOR FREMTIDEN VIL ÅBNINGEN OM
LØRDAGEN VÆRE ÆNDRET FRA KL. 10:00 TIL
KL. 13:00
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.

