
Referat: 

Haderslev Marineforening, general(admiral)forsamling 

Lørdag den 24. februar 2018 i Marinehuset, Ved havnen 18, Haderslev. 

Der var mødt 25 medlemmer og fhv. formand Svend Detlefsen blev valgt som dirigent. 

Efter at denne havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet fremlagde 

formanden, John Guul, bestyrelsens årsberetning, der havde følgende ordlyd:  

Vi har i 2017 haft et godt år, vi havde en lille udskiftning i bestyrelsen, hvorefter den fratrædende 

formand blev udnævnt til æresmedlem, for den lange tid han har arbejdet for marineforeningen. 

Der er blevet holdt en del bestyrelsesmøder, så vi har kunnet være på forkanten med, hvad der 

skulle ske i vores forening. 

Vi har haft mange gode sammenkomster, med fællesspisning, med stor hjælp fra vores egne og fra 

støtteforeningen til madlavning og borddækning med mere. 

Vi havde en dejlig tur til Thyborøn, med besøg på see war museet derefter spisning i 

marineforeningens nye bygning og ned langs vestkysten, vor vi til sidst endte på Den gamle 

grænsekro hvor vi fik vores aftensmad, derfra hjem godt trætte, men en stor oplevelse rigere, der 

var en stor tilslutning, det er dejligt at der bliver bakket op om tilbudene. 

I september have vi atter besøg af Alholm og Ertholm, som vanligt var det et godt arrangement 

med den store støtte fra Haderslev Kommune, med alle der deltog. 

Vi er pt. 47 medlemmer, og som i alle kunne se så er vores betaling til landskontoret, steget til 

kr.150,00. der bliver mindre og mindre til os selv, men 

vi håber det går alligevel, selv om pengene er små; men vi er så heldige at have vores 

støtteforening, og så kører det. Der hjælper også den store opbakning til spisninger og 

lørdagsåben, der kommer en del penge ind som er til stor hjælp. 

Den sidste melding vi har angående bygningerne her, er at den røde bygning skal nedrives, og 

vores bliver, i hvert til fælle ind til videre, så må vi håbe at vi kan beholde den, intet er sikkert i 

denne politiske verden. 

Jeg vil gerne slutte denne beretning, med at takke alle der har ydet en stor som lille indsat for at vi 

bevare Haderslev Marineforening, både støtte foreningen, kommunen, og vores egne især de der 

lørdag efter lørdag har vagt og tager en tørn, tusind tusind tak alle sammen. 

Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af kassereren Carl-Erik Knudsen. Regnskabet 

balancerede med 5.521 kr.  Indtægterne beløb sig til 5.9863 kr. og udgifterne til 6.4239 kr. og 

dermed endte regnskabet med et underskud på 4.376 kr, som finansieres af egenkapitalen. Den 

udgør nu 50.844 kr. På foreningens bankkonto henstår 32.668 kr. og foreningskontoen udviser 



dags dato 17.996 kr. Et specificeret regnskab, underskrevet af revisorerne Uwe Bennecke og Heine 

Christiansen, blev omdelt til alle fremmødte. I en kommentar til regnskabet udtrykte Palle Kok sin 

betænkelighed ved, at foreningen endnu engang har måttet tære på egenkapitalen. – Men det er 

vel sådan det går, når medlemskredsen hele tiden bliver mindre, konstaterede han. Regnskabet 

blev herefter vedtaget med akklamation.  

Under punktet ”Bestyrelsens forslag, herunder orientering om planer for det kommende år” 

konstaterede formanden, at der ikke for nuværende foreligger nye planer for driften og også han 

beklagede, at medlemstilgangen er stagnerende. Foreningen tæller p.t. 47 medlemmer.           

Der var heller ikke indkommet forslag til nye aktiviteter fra medlemmerne, men fra deltagerne i de 

ugentlige Ulkeaftener lød der en opfordring til, at bakke op bag disse. –Det er nogle meget 

hyggelige aftener, og man behøver ikke være nogen mesterskytte for at være med, lød det.  

Budgettet for medlemsåret 2018 blev fremlagt af kassereren. Det balancerede med 54.900 kr. og 

slutter forhåbentligt med et lille overskud på 300 kr. 

På opfordring fra bestyrelsen blev kontingentet fastholdt på de nuværende 550 kr., hvoraf de 150 

går til hovedforeningen. 

Under programpunktet ”Valg” blev næstformand Stig E.G. Winther, kasserer Carl-Erik Knudsen, 

bestyrelsesmedlem Poul Emil Schmidt og bestyrelsesmedlem Per Koustrup genvalgt med 

akklamation. Det samme gjorde bestyrelsessuppleanterne Willy Hussman og Leif Bruun Eriksen. 

Heine Chrsitiansen og Uwe Bennecke blev genvalgt som revisorer og Palle Kok som suppleant. 

Foreningen repræsentanter ved årets Sendemandsmøde bliver Egon Selch og Poul Emil Schmidt. 

Carl-Erik Knudsen, Egon Selch og Willy Hussman blev genvalgt som flagbærere og reserve. 

Egon Selch fik herefter overrakt årets Ærespullert for sit aldrig svigtende engagement i foreningens 

virke.  –Du siger aldrig nej, når vi beder dig om at påtage dig et stykke arbejde til fordel for 

medlemskredsen, fastslog formanden. Udover ”vandre-pokalen”, som har form af en pullert i 

ædelt træ, fulgte også et smukt diplom.  

Under punktet ”Eventuelt” fik fhv. formand Poul Emil Schmidt og nuværende bestyrelsesmedlem 

overrakt et hæderstegn for 40 års medlemsskab og efterfølgende blev næstformand Stig E. 

Winther udnævnt til æresmedlem. – Du har i en meget lang årrække udført et kæmpe stort og 

dygtigt arbejde for foreningen, og det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at vi nu udnævner 

dig til æresmedlem, sagde formanden til en synligt glad og berørt næstformand. 

Referent: Leif Bruun Eriksen 

 

 



 

 

 


