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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
Bruno 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.
Nu må
EEvi håbe, at vi er blevet fri for Coronaen og at vi ikke får en tredje bølge.
Haderslev Marineforeningen benytter muligheden for, at det nu er blevet tilladt, at
vi kan samles 50 personer. Til at afholde Generalforsamling den lørdag den 10 juli
kl. 11:00. Efter Generalforsamling har vi spisning med damer.
Vi havde et møde med Kommunen, de ville høre vores ideer med hensyn til, at den
røde bygning, er blevet fjernet. Resultatet ser indtil videre ud til, at der bliver
parkerings pladser. Vi havde gerne set, at der blev sat en signal mast op. Hvor stor
muligheden er for at det gennemføres, er nok ikke stor.
Nogle kan nok huske, at Haderslev Marineforening engang havde lokaler på et
fyrskib i havne, det var inden at vi fik lokaler på Domkirke pladsen.
Museet havde en model af et fyrskib og det tilbød de Haderslev Marineforening.
Hvilket vi naturligvis tog imod. Vi fik den gratis, da Museet ellers ville kassere det.
Vi havde forestillet os skib i samme størrelse, som dem vi havde i Det Maritime
hus, men vi fik en overraskelse. Modellen var over to meter lang og alt for høj til at
vi kunne have den stående. Det var Poul Emil Schmidt der stillede bil til rådighed
og arbejdskraft til rådighed, sammen med formanden. Modellen levere vi til Uwe
Bennecke, der rettede op på den og fik den afsat.
Danmarks marineforenings landsbestyrelse, har fået et nyt EDB system. Der gør
det muligt, at de enkelte medlemmer, kan gå ind og se hvilke date de er registreret
under. Dette er det eneste man kan se, med hensyn til data. Der bliver to brugere,
der kan se Haderslev Marineforenings medlemmer. For foreningens
vedkommende, så bliver det vores Kassere Carl-Erik Knudsen og Formanden.
Som i kan se af vores aktivitets program, så er det just ikke overvældende. I juli
måned har vi åbent om lørdagen. Fra august begynder ulke aftnerne igen.
Vi påtænker en bustur til Husum for at se skibsmuseet. Vi har foreløbigt lagt os på
en dato lørdag den 18. september, men der kan måske ske ændringer.
Vi får onsdag den 1. september besøg af Svendborg Marineforening, de skal ud at
sejle med Helene.
Haderslev Marineforening ønsker alle medlemmerne af Marineforeningen og
Støtteforeningen en god sommer.
På vegne af Marineforeningen
Formand Svend F. Detlefsen

Aktiviteter 3 kvartal 2021
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

Juli
Lørdag den 10. Generalforsamling Kl. 11:00
Efterfulgt af spisning med damer. Tilmelding

August
Torsdag den 12. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 26. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

September
Torsdag den 9. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 23. 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.

