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Marineforeningen 

Hørsholm-Rungsted afd. 

 

Referat fra Generalforsamlingen 

Søndag d. 27. februar 2022 

 

Dagsorden:   1.   Valg af dirigent.  
                        2.   Bestyrelsens årsberetning. 
                        3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
                        3a. Budget 2022. 
                        4.   Indkomne forslag. 
                        5.   Valg til bestyrelse: 
                                                               Valg af formand. Palle P. modtager valg. 
                                                               Valg af kasserer. Henrik B. P. ikke på valg. 
                               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
                                                               Mikkel modtager genvalg. 
                                                               Pelle modtager genvalg. 
                                                               Leif modtager ikke genvalg. 
                                                               Knud T. og Hans O. ikke på valg. 
                                Valg af bestyrelsessuppleant: 
                                                               Thomas modtager ikke genvalg. 
                         6.    Valg af2 revisorer: 
                                                               Søren T. og Elo H. modtager genvalg. 
                         6a.   Valg af revisorsuppleant:  
                                                               Poul Erik S. modtager genvalg. 
                         7.      Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 
                         8.      Valg af flagbærer: Knud T. modtager genvalg. 
                         8a.    Valg af reserveflagbærer. Hans O. modtager genvalg. 
                         9.      Eventuelt. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Kurt Flatau valgt. 
Dirigenten  takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt 
at ingen af de 23 fremmødte havde noget at indvende. 
 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

Formanden Palle P. fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Jeg vil gerne, at vi mindes de kammerater, som er gået fra borde, siden sidste generalfor –
samling.                                                                                                                                                
Jeg vil gerne her nævne Henrik Lykke Nedergård der gik bort efter længere tids sygdom.     



Han blev bisat fra Nivå Kirke d. 27. okt. 2021 med efterfølgende komsammen i 
Marinestuen. Familien har udtrykt stor taknemmelighed for vores deltagelse. 

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

Æret være deres minde: …………..Tak. 

og nu så til den øvrige del af bestyrelsens beretning:                                                                              

På det sidste har der desværre været en anden FÆLLESNÆVNER nemlig CORONA-CORONA-

CORONA.                                                                                                                                                           

Jeg behøver ikke at stå her og fortælle om hvordan vi har måtte aflyse det ene og det andet samt 

holde stuen lukket, og hvor svært det er at komme i gang igen. Der kommer snigende en træthed 

som er svær at håndtere. Tingene skal ligesom trækkes i gang igen. Det er jo altid sjovere at 

deltage i noget festligt og posetivt end at skulle slæbe; men der er kun en måde og det er fælles-

skab og fælles fodslaw! Den samme ånd giver vores landsformand Steen Engstrøm lyd for, nemlig: 

DU GIVER NOGET OG DU FÅR NOGET.                                                                                                           

Et sted vi dog har fået noget her på det sidste er: kæmpe respekt for vores arrangement omkring 

renovering og genindvielse af Viceadm. Å. H. Vedels gravsted.Det blev godt nok en noget større 

mundfuld end vi havde regnet med; men det blev et mønstereksempel på vedholdenhed og det at 

have et klart mål, nemlig d. 9. feb. d.å. Stor tak til alle involverede, og så fik vi noget tiltrængt 

omsætning.                                                                                                                                                      

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og Ulkeaftener samt et meget spændende foredrag ved        

Kaare Vagner. Afdelingen var repræsenteret med flaget  ved ”Veteranernes dag” d. 5. sept. 2022 

her i Hørsholm.                                                                                                                                                

Desværre måtte Julegløcken og nytårstorsken af lyses p.g.a. Corona. Også nytårskoncerten i 

Hørsholm Kirke blev aflyst da kirken er under rep.  Vores opvaskemaskine strejker desværre og vi 

bliver nødt til at anskaffe en ny. ( p.g.a. Ukrainekrisen er der lange leveringstider ) samtidig er 

vores fyringsudgifter  steget voldsomt. Generelt tror jeg vi er kommet nogenlunde gennem 

Corona- pandemien uden de store skader.                                                                                                     

Bestyrelsen har gennemlevet nogle store ”bump” på vejen det sidste halve års tid; men jeg tror og 

håber, at det er noget mere fladt fremover.                                                                                

Bestyrelsen har udarbejdet nogle forretningsgange/ jobbeskrivelser, der blev godkendt på et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde som skal sikre en bedre arbejdsfordeling og sikre at der ikke 

opstår tvivl om hvem der gør hvad.                                                                                                

Afdelingen har fået sit første kvindelige medlem.                                                                                    

Lad os stå sammen og danne fælles front, så vi kan bevare en god Marineforening, med godt 

kammeratskab og i fuldendte rammer.                                                                                                      

LAD OS PASSE PÅ OS Tak for ordet                                                                                                                       

Beretningen godkendt.                                                                                                                                                         

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

Kassereren Henrik B. P. fremlagde det reviderede regnskab.                                                                  

Der er d.d. 78 medlemmer.  

Kontingentet fastholdes kr. 400. 

Regnskabet godkendt. 



      3a. Buget 2022. 

             Bestyrelsen fik under ansvar frie hænder, da der pt. er så godt som umuligt at forudsige                   

n           noget som helst. 

4. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen. 

 

5. Valg til bestyrelse: 

Valg af formand. Palle P. modtager genvalg.  Valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlem.    Mikkel modtager genvalg.  Valgt. 

                                                     Pelle modtager genvalg.      Valgt. 

                                                     Leif modtager ikke genvalg. Vakant. 

Valg af bestyrelsessuppleant. Thomas modtagerikke genvalg. Henrik Prytz valgt. 
                

6. Valg af 2 revisorer: 
                                                  Søren T. og Elo H. genopstiller.  Valgt. 

        9. Valg af revisorsuppleant:  
                                                                 Bestyrelsen foreslår Poul Erik S.  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. 
Bjarne Petersen, Ole Bentzen og Hans Olsen modtog 50 års tegnet.  
Ivan Elkjær modtog 40 års tegnet. 
OB og IE var ikke tilstede. 
 

Da der ikke var flere der ønskede ordet, afslutte dirigenten generalforsamlingen kl. 11:30. 
 
 
 
 _Palle Petersen___________________                                                                     __Hans Olsen                    _ 
             Formand                                                                                                                         Referent 
 
 
                                                                 _____Kurt Flatau___________ 
                                                                                    Dirigent                           

                                                    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


