
 

 

I disse pandemitider, hvor regler og retningslinier ændres hele 
tiden, er det ikke muligt at lægge et program for foråret 2021. 
Vi udsender derfor denne “midlertidig” GØS. Når tiderne bliver 
mere stabilt udsender vi en “rigtig” GØS med et aktivitetspro-
gram. 

I skrivende stund er der forsamlingsforbud for mere end 10 
personer indtil den 1. marts. Alle arrangementer er derfor af-
lyst i denne periode. 
Vi holder Baren åben i det omfang vi kan finde bartendere og 
kan holde besøgstallet i Stuen under 10 personer. 

Vi vil også holde jer orienteret på hjemmesidene og på SMS 
service 
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Formanden har ordet… 
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige “velkommen tilbage til 
hverdagen” men sådan skulle det ikke være.  

Vi er lige nu dybt inde i den anden bølge af Corona pan-
demien, som ser ud til at være værre end den første bøl-
ge. Det gør, at vores udfoldelsesmuligheder er stærk be-
grænsede.  

Det vigtigste for os er, at vi medvirker til ikke at udbrede 
Corona, og dermed udsætter vores medlemmer og deres 
omgangskreds for smitte. Det er os magtpåliggende at 
følge alle de retningslinier myndighederne udstikker til 
“punkt og prikke”. Vi vil ikke være med til at bøje reg-
lerne, men vil følge dem slavisk. 

Regeringen har varslet nye restriktioner efter den 3. ja-
nuar, så vi afventer hvad der sker, og tilpasser vores ak-
tiviteter til dette. 

Når så hverdagen indtræder igen, må vi sammen hjælpe 
hinanden med ”at komme i gang igen”, hvilket i sig selv 
kan være noget af en opgave. 

Som Dan Turell sagde: jeg holder af hverdagen, mest af 
hverdagen. 

Jeg håber, at I alle kommer godt igennem Coronapan-
demien, og jeg vil slutte af med en forsinket julehilsen, 
og ønske om et rigtig godt nytår til jer og jeres familie. 

/Palle 
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Kassereren har ordet 
Det er igen tid til at indbetale kontingent på kr.400,  og 
det kan gøres som sædvanlig: 
•Kontant indbetaling i Baren 
•Bankoverførsel til 1329   1960-002-413 

Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skulle nedsætte 
kontingentet på grund af 
de få aktiviteter de har 
været i år, men har be-
sluttet at holde kontingen-
tet på kr. 400, som beslut-
tet på Generalforsamlin-
gen. 

Et væsentligt bidrag til 
drift af stuen stammer fra 
overskuddet i Baren. Der 
har i sagens natur ikke væ-
ret den store omsætning, så det har været nødvendigt 
at tære på vores formue.  
Kontingentet dækker kun en lille del af de faste udgif-
ter, så en kontingentnedsættelse ville tære endnu mere 
på formuen 

/Henrik B 
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Sådan bliver du opdateret med 
oplysninger fra foreningen: 
 

1. Vi anvender vores hjemmeside, som har adressen 
www.mfhr.dk Hvis du ikke får information om opda-
teringer af hjemmesiden kan du sende din 
mailadresse til henrikb.pedersen@me.com, så kom-
mer du på maillisten. 

2.Vi anvender også “Henrik Thulsteds SMS service”. 
Hvis du ikke er med her, så send til telefonnummer 
til Henrik T (telefon 30 74 84 95)  

2020-12-28 
Dette er en stærkt reduceret udgave af Marineforeningens Hørsholm 
Rungsted afdelings halvårlige program GØSEN. 

Redaktør 
Henrik B. Pedersen
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