
	

Referat fra Generalforsamling 
afholdt i Hørsholm søndag 1 – 03 – 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 

                           1.     Valg af dirigent 
                           2.     Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
                           3.     Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren  
                              a.  Budget 2020 
                           4.     Behandling af indkomne forslag 
                           5.     Valg til bestyrelsen 
                              a.  Valg af formand, 
                              b.  Valg af bestyrelsesmedlem, 
                              c.  Valg af bestyrelsesmedlem, 
                              d.  Valg af bestyrelsesmedlem, 
                           6.     Valg af revisor og revisorsuppleant 
                           7.     Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde 
                           8.     Valg af flagbærer og reserveflagbærer 
                           9.     Eventuelt 
                        

1. Valg af dirigent: 
Kurt Flatau, blev valgt 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning: 
Tak for ordet. 
Inden jeg begynder på bestyrelsens beretning for det forgangne år, vil jeg gerne, at vi mindes de 
kammerater, som er gået fra borde, siden sidste generalforsamling: der har igen desværre været 
mandefald rundt omkring os. 
I vores afdeling er det kun Poul Alberg Holm der er gået fra borde. 
Poul var formand og primus motor for vores hedengangne Skyttelav, og dermed også medlem af 
afdelingsbestyrelsen. Arbejdet omkring skyttelavet passede Poul nikkært, og det skulle selvfølgelig 
foregå efter reglerne. Poul var en gemytlig mand, og var ofte skarp i sine synspunkter, også nogle 
gange politisk, hvilket nogle ikke kunne li, medens andre syntes det gav et friskt pust. 
Poul døde den 26. maj, efter længere tids sygdom. Men heldigvis har vi fortsat kontakt med Gerd, 
som jo bor i området. Poul blev 81 år, og havde sejlet verdenshavene tynde som maskinmester, i 
sit aktive liv. OHH nej: jeg var lige ved at glemme alle hans motorcykeleventyr, sammen med Gerd, 
og hunden i kurven.  
Og nu ganske kort: min forgænger i embedet som Distriktsformand, Ib Hultén, medlem i 
Hundested, gik bort her i slutningen af december måned, og blev bisat fra Lynæs Kirke, lørdag den 
28. dec. hvor jeg deltog: både som gammel god ven af Ib, men også som repræsentant for 
hovedforeningen. 

Jeg vil bede alle rejse sig, og i stilhed, mindes dem alle, som hver for sig har gjort en forskel.  

Æret være deres minde: tak. 

Og nu den øvrige beretning. 
I bydes selvfølgelig meget velkommen til årets generalforsamling, som er afdelingens højeste 



myndighed, og hvor du frit kan komme til orde, styret af dirigenten. 
Jeg er glad for at se så mange fremmødte og jeg håber selvfølgelig, at vi får et godt møde, i god ro 
og orden og i en god kammeratlig tone. 
Selvfølgelig skal vi følge med tiden og holde os opdateret, men vi er jo også en forening, 
kammeratskabsforening, der holder på traditionerne, og især dem der knytter sig til Søværnet og 
vores kongehus og fædreland. Det lyder måske noget højtravende, men det er i hvert fald det der 
gælder for mig. Ellers havde jeg nok ikke lyst til at lægge så meget arbejde i foreningen. 
Derfor var det også lidt skuffende, at vores annoncerede tur til Peder Skram, KUN kunne tiltrække 
ganske få af os selv. Vi havde dog den glæde, at 9 mand fra Helsingør gerne ville med, så turens 
underskud blev begrænset. Vi havde ellers fået klækkelige rabatter på både entre og guider, samt 
et tilskud fra et af vores medlemmer 
Jeg kunne, på samme måde, gennemgå årets arrangementer, men det kan man jo læse på 
aktivitetskalenderen, og ofte på hjemmesiden. Men jeg vil alligevel ikke undlade ar nævne vores 
Nytårskoncert i Hørsholm Kirke, som fortsat er en succes. Herligt.  
Fregatskydningen var igen en herlig dag, selv om det efterhånden næsten er umuligt med div. 
godkendelser af skydebane, tilladelse til salut osv. 
Vi havde også en fin foredragsaften med Camilla, om hendes udsendelse som orlogspræst. Fin 
aften og vel besøgt. Hun stillede op gratis, men vi donerede kr. 1500 til veteranhjemmenes drift. 
Igen: det havde været fint med flere af os selv. 
Som mange måske vil huske, så var året 2018, 75 året for Flådens Sænkning, hvor vi her i 
afdelingen havde den glæde, at hjælpe familien til Viceadmiral A.H.Vedel, med at fejde dagen 
lokalt, her oppe på Hørsholm Kirkegård. Ved denne lejlighed blev det tydeligt, at gravstedet var i 
en sørgelig stand: især når man tænker på ”mandens” betydning for vores land, Danmark. 
En lang historie kort: erkendelse fra kirkegårdens side, om evt. beskadigelser af indhegningen, 
manglende pasning-vedligeholdelse generelt, og, som ofte, mangel på penge til driften. 
Vi har været i gangmed at søge midler i Vedelfonden, Forespurgt landsbestyrelsen, Kirkegården 
samt familien. Jeg tror på, at vi kan få gravstedet til at se pænt og respektabelt ud for omkring kr. 
12-15 tusinde.  
Nedlæggelse af spillemaskiner efter gentagne indbrud: desværre, men kan deres fravær skabe ro, 
vil meget være foruden. ”spillestuen-kontoret” vil blive sat i stand, er ved det, og vil skabe noget 
mere garderobeplads og en anden hyggekrog. 
Særligt glædelige er vores Ulkeaftener, som alle er godt besøgt. Både en hyggelig aften med 
mange snakker, god mad, og billard. Men det med den gode og billige mad kan godt blive et 
problem, for vores kok, Peter B, har fået så travlt på sit arbejde, at han ikke kan klare 
Marineforeningen oveni. DERFOR: kok søges. Hvis ikke altid, så gerne ind imellem. 
Bankospillene kører fortsat godt, og giver et mindre overskud: hyggeligt. 
Og som noget nyt: vores afholdte frikadellelørdage, som er ganske hyggelige. Maden er gratis, 
men der omsættes fint i baren, og der går nogle hyggelige timer med snak og billardspil. 
Der vil selvfølgelig blive orienteret om vores situation, både ved opslag, men også på vores 
hjemmeside. 
Og her seneste nyt: efter årets nytårskoncert blev vi kontaktet af kirkeværgen, som var ked af det, 
skuffet, og havde forladt kirken i utide. Han ville gerne være med til at præge koncertens forløb, da 
han mente, at forestillingen var for lang, og dermed måske begyndende kedelig? 
Jeg har haft et møde med ham, og organisten, Erik Hildebrandt, hvor vi gennemgik koncertens 
opbygning, med det formål, at gøre det ”lettere”, og med den hensigt, at varigheden blev maks. 1,5 
time. Alt sammen i en positiv og konstruktiv ånd. En såkaldt hensigtserklæring. 



Desuden ville Kirken så gerne stå for trykning af programmer, uden beregning for 
Marineforeningen, da ”de havde visse kontakter”. Herligt at spare kr. 1500,-. 
Men året 2023 er kirken lukket totalt i ca. ½ år, så der må vi finde et andet sted til vores 
Nytårskoncert. Bestyrelsen dyrker allerede ”noget”, men derom senere, når vi kommer tættere på. 
Regnskabet, som kassereren gennemgår herefter, afspejler selvfølgelig foreningens virke, men der 
vil nok blive knyttet forskellige bemærkninger til tallene ellers kan der jo stilles afklarende 
spørgsmål. 
Der har gennem året være afholdt 5 bestyrelsesmøder, for at sikre fordeling af opgaverne, og være 
sikre på, at tingene hænger sammen. Desuden er der revisionsmøde, optælling for baren, 
udsendelse af Gøsen og alle de andre opgaver der altid er. Ting som kun ses, hvis de ikke bliver 
gjort. 
Jeg har som formand trukket godt på bestyrelsens medlemmer, hvilket de skal have tak for. 
Også folk udenfor bestyrelsen har givet forskellige bidrag, og alle skal således takkes, så vi kan 
holde foreningen kørende. 
Kommunens projekt: Velfærd frem for mursten, kører vist sit eget liv p.t. Vi har således intet hørt 
om sagen hele året, og er derfor glade for ” det stille liv”, hvor vi ikke gør noget opsøgende, men 
pludselig en dag. Vi afventer således positivt, når en ny situation opstår. 
Så sent som forleden dag var der i Ugebladet en artikel om, at forskellige fjerboldsklubber var i 
risikozonen, fordi de, måske, skulle til at betale for varmen i træningslokalerne, som de i øvrigt 
benytter næsten gratis. Den situation kommer vi ikke til at stå i, da vi ikke koster kommunen noget, 
ud over manglende ejendomsskatter, som kommunen er fritaget for, da det er deres eget hus. 
Jeg har svært ved at se, at man kan miste noget, som man aldrig har haft, men. Vi tror således på 
fremtiden, hvad den så nu må bringe. 
Dette var således bestyrelsens beretning, hvor der helt sikkert er glemt/udeladt noget. Skulle der 
være spørgsmål, skal jeg gerne forsøge at svare, selvfølgelig styret af dirigenten. 
Tak for ordet. 

Henrik Pryts, hjemmesiden, er svær at finde rundt i og mangler opdatering, skyttelav på 
hjemmeside står der stadig. 
Henrik Pedersen, kasserer, det er rigtigt at den mangler opdatering og gennemgik hvordan man 
hurtig kunne komme frem til aktivitet på hjemmesiden 
Knud, Kan man modtage Gøsen på mail. 
Henrik Pedersen kasserer, der kom kun 3 der ønskede den på mail, men den ligge på 
hjemmesiden og kan trækkes ned. 
Palle Pedersen, formand,  forslag at der vil komme en liste på ulkeaftener hvor man kan skrive sig 
på 
Knud. Der en klausul fra børnehaven kan først opsiges 2024. 
Kurt T, snakkede man Koda afgift i kirken. 
Palle Pedersen, formand, Der var ikke noget op om betaling for dette. 
Hans, jeg har lige taget billeder, ved siger persondataloven, er der nogen der er i mod,  
Bo Jensen, man er i konflikt når man vil oplyse noget, især med billeder. Tænk sig om.  
Palle vi vil se på det.  
Beretning blev taget til efterretning 

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren: 
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et underskud på kr. 10.000, -. 
 



Regnskabet blev godkendt.     

3. a. Budget 2020: 
Kassereren gennemgik budget for 2020. forventer at det vil løbe rundt i år 

Budgettet blev godkendt 

4. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag 
 
5. Valg til bestyrelsen: 
5. a. Valg af formand:  
Palle Pedersen blev genvalgt for 2 år 
 
5. b. Valg af bestyrelsesmedlem:  
Henning Mikkelsen blev genvalgt for 2 år 
 
5. c. Valg af bestyrelsesmedlem:  
Pelle Moldenhawer blev valgt for 2 år 
 

5. d. Valg af bestyrelsesmedlem: 
Leif V. Hansen blev genvalgt for 2 år 
 
5. e. Valg af bestyrelsessuppleant:   
Thomas V. Hansen blev valgt for 1 år 
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:  
Revisor, Søren Topp og Dan Dujardin blev valgt for 1 år 
Revisorsuppleant Elo Henriksen valgt for 1 år 

7. Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde: 
Man skal kontakte Palle Pedersen formanden, hvis man ønsker at deltager. 
Bestyrelsen udpeger selv de 4 fra bestyrelsen. 

8. Valg af flagbærer og reserveflagbærer: 
Flagbærer Hans Peter Lildballe og reserveflagbærer Hans Olsen og Knud Thomsen blev valgt for 
1 år.    

9. Eventuelt:  
Palle uddelte 40 års tegn til Palle Moesgaard, Bent Jønsson, Elo Henriksen, Henrik Torp Olesen, 
Palle Pedersen. 
25. år Ib Lundsbjerg, Poul Hamann, Gunnar Bastiansen   

Da der ikke var flere der, ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 

    Referent 
        Birger Tykskov 
 


