
                                                                                                                       
Hørsholm d. 18. august 2021. 

Marineforeningen 
Hørsholm-Rungsted afd. 

Referat fra Generalforsamlingen 
Søndag d. 15. august 2021 

Udsat fra februar måned på grund af coronarestriktioner. 

Dagsorden:   1.  Valg af dirigent.  
                        2.  Bestyrelsens årsberetning. 
                        3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
                        4.  Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende 
år. 
                        5.  Indkomne forslag. 
                        6. Fremlæggelse af et eventuelt buget, samt fastsættelse af kontingent. 
                        7.  Valg til bestyrelse: 
                                                               Valg af formand. Palle P. ikke på valg. 
                                                               Valg af kasserer. Henrik B. P. på valg, genopstiller for 
sidste periode. 
                             Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
                                                               Peter ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans 
Olsen. 
                                                               Thomas ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. 
                                                               Thomas villig som bestyrelsessuppleant. 
                         8. Valg af2 revisorer: 
                                                               Søren T. og Elo H. genopstiller. 
                         9. Valg af revisorsuppleant:  
                                                               Bestyrelsen foreslår Poul Erik. 
                       10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 
                       11. Valg af flagbærer: Bestyrelsen foreslår Knud. 
                       12. Valg af reserveflagbærer. Hans O. genopstiller. 
                       13. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent. 
Kurt Flatau valgt. 
Dirigenten uddybede årsagen til at generalforsamlingen ikke blev afholdt som anført i 
vedtægterne inden udgangen af februar måned og med 4 ugers varsel. 
Generalforsamlingen blev indkaldt d. 29. juli. 2021, altså kun godt 2 uger før! 
Ingen af de 32 fremmødte havde noget at indvende herimod, hvorefter dirigenten 
kundgjorde at generalforsamlingen kunne gennemføres og var beslutningsdygtig.  
Dirigenten forestod derefter flaghejsningen. 

2. Bestyrelsens årsberetning. 
Formanden Palle P. fremlægger. 



Inden jeg begynder på bestyrelsens beretning for det forgangne og mærkelige år, vil jeg 
gerne, at vi mindes de kammerater, som er gået fra borde, siden sidste 
generalforsamling og tiden op til nu. Der har igen desværre været mandefald rundt 
omkring os. 
I vores afdeling alene, er fire mand gået fra borde. 
Jeg vil gerne her, kort, nævne dem hver især. 
Medlem nr. 82703, Erik Olsen, som var én af birkerødderne. Til daglig så vi sjældent Erik, 
men til ulkeaftenerne var han som regel chauffør. Stille og rolig og behagelig at omgås. 
Erik var syg gennem en længere periode, men så ud til at klare skærene, men det gik 
altså ikke. 

Medlem nr. 75415, Birger Wesley Jensen, og som var en god og stabil mand på Baren 
gennem flere år. Birger var en lidt stille mand, især efter han mistede sit job for nogle 
år tilbage. Men for nogle år siden, blev han morfar. Det var en stor glæde for ham.  
Birger var syg gennem en længere periode, og sygdommen fik overtaget. 

Medlem nr. 69857, Kurt Tommy Andersen, kaldet KT, kendt og savnet af mange, da KT var 
umiddelbar åben og imødekommende. Nogle gange lidt larmende, for ”det er jo altid 
dejligt med en livlig diskussion”, hvad mange godt kan lide, men for meget larmende for 
andre. 
KT var medlem af bestyrelsen gennem nogle år, hvor han gjorde et godt stykke arbejde 
som næstformand i perioder. For ca. 4 år siden fik KT en blodprop i venstre ben, hvilket 
forandrede hans væremåde og humør væsentligt. 
KT fik her i juni måned igen en blodprop i benet, blev indlagt og døde den 1. juli, 4 dage 
før, at han ville være blevet 75 år. 

Senest, men derfor ikke mindst: medlem nr. 80994, John Jørgensen, måske bedre kendt 
som Banjo af nogle. 
Mit kendskab til John stammer udelukkende her fra foreningen, hvor han nogle gange 
skulle behandles med fløjlshandsker: han var jo en mand med sine meningers mod, 
hvilket godt kunne være lidt larmende. 
Efter hvad jeg ved, så kom Johns´ død pludseligt, hvorfor det selvfølgelig har taget 
hårdt på de efterladte. Både Johns´ veninde og papdatter. 

For alle 4 her gælder, at vi andre har mistet en kammerat, med kendskab til hver især, 
og hver på vores egen facon. 

Jeg vil derfor bede forsamlingen, og i stilhed, rejse sig, og mindes dem alle. 

Æret være deres minde: …………..Tak. 

og nu så til den øvrige del af bestyrelsens beretning: 



Marineforeningens medlemsantal på landsplan falder. P.t. er vi tilsammen ca. 8000 
medlemmer, men for blot få år siden, var vi oppe på over 10.000: det må siges at være 
et drastisk fald. 
Og så Hvorfor?? 
Bare for os selv, har jeg jo lige fortalt om forfald af 4 medlemmer: at folk dør, kan vi jo 
ikke gøre noget ved, men opgaven er så selvfølgelig at få andre, og nye medlemmer ind, 
til at fylde ”hullerne”………og det er svært, og hvordan gør vi det ?. 
Vi alene har 5 medlemmer, som har udmeldt sig. Det er min opfattelse, at det skyldes 
dårligt helbred for de fleste af dem, men hvis det er andre grunde, kan vi måske gøre 
noget. 
Desuden har vi igen i år, måttet udmelde medlemmer p.g.a. restance, hvilket bare er 
dårlig adfærd. Er man utilfreds så gør noget ved det, og ret op på det. Hvad med at gøre 
noget selv. 
Det gamle mundheld siger: en forening er ikke bedre, end du selv gør den, og det 
gælder selvfølgelig også her. 
Vi er således på et medlemstal. Pr. d.d. på 77, hvilket nok er ved at være kritisk…… 
og det føres jo så selvfølgelig til det næste, som man nok ikke kan komme uden om: 
CORONA. 
Dette spøgelse, som har hærget hele det forgangne år, med aflysning af div. 
arrangementer, Fregatskydning, bankospil, ulkeaftener, julestue, nytårskoncert og så 
videre, og ikke at forglemme: almindelige foreningsdage, med åbning af stuen til daglig. 
Bestyrelsen har gjort alt hvad der har været i sin magt, for at følge de regler, som  
myndighederne har lagt frem, til punkt og prikke. Desuden har vi måttet tage aktion på 
de skærpede foranstaltninger, som Hørsholm Kommune har besluttet, for ikke ”at træde 
ved siden af ”. 
Vi sidder jo fortsat som lejere, og skal ikke gerne have en sag på halsen. Derfor skal vi 
gerne have tillid, og tiltro, til vores handlinger. 

Men igen: Hørsholm Kommune. 
For et par år siden lancerede kommunen projektet Velfærd frem for mursten. Det i sig 
selv virkede skræmmende, men jeg tror, at projektet kom til at overraske selv 
kommunen: både hvad omfang og kompleksitet angår. 
Lokalplansmaterialet for projektet blev tilgængeligt, og der blev flere borgermøder på 
bagsmækken, hvor der var stor lokal tilslutning. 
Et resultat blev, at alle kommunens bygninger skulle gennemgås og der skulle udarbejdes 
en tilstandsrapport for hver enkelt matrikelnummer, sammen med en ekstern rådgiver, 
her Rambøll. 
Efter flere møder på adressen, med projektgruppen, sker der så nu en 
reparationsperiode på huset: i første omgang på sydfacaden, og, forventer jeg, en 
reparation af skorstenen, som er gået op i sømmene, og er ved at falde ned. ALTSÅ en 
god dialog, som måske kan gøre, at vi kan beholde vores lejemål og dermed dejlige 
foreningslokaler. 

og igen vedr. forholdet til Hørsholm Kommune. 



Som tidligere omtalt, så arbejder vi fortsat på projektet Vedels’ gravsted. 
Projektet er så langt, at Vedel-fonden, Hørsholm Kirkegård, Hørsholm Kommune, 
familien og Os selv, har aftalt et møde allerede i næste uge, for at udarbejde en 
tidsplan for gennemførelsen af renoveringen. 
Kommunen har således bevilget kr. 5.500,-, som er godkendt på budgetudvalgsmøde, og 
er således uafhængig af resultatet af det kommende kommunalvalg. 
Vedel-fonden har bevilget kr. 5.000,-, kirkegården ca. 5.000,-, så pengene er ved at 
passe til de forskellige tilbud. 

Vedr. nytårskoncert 2022. 
Bestyrelsen har besluttet, her på sidste best.møde den 28. juli, IKKE at arbejde på 
afholdelse af koncert til jan. 2022, da alle involverede parter er for usikre i deres 
dispositioner.  
Vi vil derimod arbejde på gennemførelse i 2023, men hvor? Hørsholm Kirke er lukket for 
restaurering, så jeg er ved at skabe kontakter til Lille Trommen, via kommunen. 
Nærmere følger. 

div. orienteringer fra FU, efter aftale med landsnæstformanden. 

Om nu tilbage til hverdagen. 
Gennem det meste af det sidste år, har vi jo desværre haft lukket i foreningen. Dermed 
ikke sagt at foreningens lokaler har været overladt til sig selv. Flere fra bestyrelsen har 
stort set hver dag været i stuen, for at rundere, se på døre og vinduer, ildløs og vand. 
Vores hus her ligger i meget eftertragtet kvarter, og vi bilder os således ind, at vi passer 
på huset. Der skal også vedligeholder på udenomsarealerne, hvor der eller hurtigt ville 
se ubeboet ud…. 
Barholdet og bestyrelsesmedlemmer i øvrigt, har jeg trukket meget på, selv gennem den 
nedlukkede periode. Det vil jeg, som formand, gerne takke for. 
Samarbejdet mellem undertegnede og kassereren fungerer herligt og perfekt, long 
distance, hvilket jeg sætter stor pris på. 
Igen er det bevist, at en forening må sprede sine kompetencer og dele…….. 
Men vi mangler altid frivillige hænder: især nu, hvor vi ikke er så mange, og opgaverne 
stort set er de samme. 

Det var således bestyrelsens beretning for de sidste halvandet år. Noget er glemt- noget 
er udeladt, og noget er helt sikkert omtalt for detaljeret, efter nogens mening. 

Eventuelle uddybende spørgsmål besvares gerne, hvis muligt, men efter aftale med 
dirigenten. 

Tak for ordet. 

 Palle P. / 12-08-2021. 

Beretning godkendt. 



3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

Kassereren Henrik B. P. fremlagde det reviderede regnskab. 

Palle P. og Knud T. havde bemærkninger, besvaret. 

Regnskabet godkendt.  

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende 
år. 

Bestyrelsen vil lade det være op til den nye bestyrelse at planlægge det næste 
års program. 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen. 

6. Fremlæggelse af et evt. buget samt fastsættelse af kontingent. 

Der er ikke tilvirket noget nyt buget, udføres løbende p.g.a. unormale tider. 

Kontingentet fastholdes på kr. 400. 

7. Valg af bestyrelse: 

                                  Valg af formand. Palle P. ikke på valg. 

                                                Valg af kasserer. Henrik B. P. på valg, genopstiller for sidste 
periode. Genvalgt. 
                                                    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
                                                               Peter ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans 
Olsen.  Valgt. 
                                                               Thomas ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. 
                                                                Forslag Knud T.  Valgt. 

                                                 Thomas villig som bestyrelsessuppleant.  Valgt. 

8. Valg af 2 revisorer: 

                                                  Søren T. og Elo H. genopstiller.  Genvalgt. 

        9. Valg af revisorsuppleant:  
                                                                 Bestyrelsen foreslår Poul Erik.  Valgt. 



10.Valg af sendemænd til sendemandsmødet: 
                                                   Elo H.  opstiller.  Valgt. 

11.Valg af flagbærer: 
                                                   Knud T. opstiller i stedet for Hans Peter L. der flytter 
til Struer. Valgt. 

12.Valg af reserveflagbærer: 
                                                   Hans O. genopstiller. Genvalgt. 

13.Eventuelt. 

                                                           Hans Peter L. og Leif V. H. fik tildelt 25års 
medlemstegn. Se fotoarkiv. 

                                                           Leif V. H. fremlagde status vedr. bespisning til 
ulkeaftenerne. Har væ- 
                                                           ret i kontakt med flere emner; men det bliver nok 
svært at holde pri- 
                                                          sen nede, med mindre vi alle hjælper til med 
borddækning/ afrydning 
                                                          og opvask.  
                                                          Bjarne P. efterlyste respons på tilsagn om hjælp. 
Bestyrelsen vil se på 
                                                          hvordan frivillighedsprinsippet kan efterleves/ opnås. 

Da der ikke var flere der ønskede ordet, afslutte dirigenten generalforsamlingen kl. 11:25. 

 Palle Petersen___________________ Hans Olsen                    _ 
Formand    Referent 

Kurt Flatau___________ 
Dirigent 




