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Marstal Marineforening afholdt sin 72. generalforsamling i Marineforeningens Hus. 

 

Formanden, Ole Stryn Olsen, bød velkommen til en dagsorden lige efter vedtægternes § 34. 

Fremmødet var en smule lavere end sidste år, nemlig 45, hvoraf 42 havde stemmeret. 

Flaget blev pebet og sunget op, senere sat på halv, mens vi mindedes de medlemmer, der var gået 

fra borde i årets løb. 

Der var også noget at glæde sig over. Foreningen har fået mange nye medlemmer siden sidste års 

generalforsamling, 19 nye medlemmer i alt, dertil et medlem der har været væk en periode, men 

som nu indtrådte under sit gamle hovednummer. Flere af de nye har fået nålen, formanden kunne på 

dagen overrække nålen til yderligere tre af de nye medlemmer, Nicky P. Thomsen, Preben T. 

Jørgensen og Niels Vestergaard. I årets løb har vi sagt farvel til de seks medlemmer, der er gået fra 

borde, fire har udmeldt sig, mens et medlem er overflyttet til en anden afdeling. Med 

støttemedlemmer har vi 189 medlemmer pr. 4. marts 2017.  

Bestyrelsen havde indstillet Lau Andersen til Marineforeningens ærestegn i sølv. Formanden 

overrakte ærestegnet til Lau med nogle gode ord om Laus store arbejde for Marineforeningen i 

hverdagen med vedligeholdelse af Huset, omkring søndagsmøderne, varebestillinger og meget 

mere. Tilfældigvis har Lau 30 års jubilæum i Marineforeningen i år. Forsamlingen kvitterede med 

en solid applaus. 

 

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen med valgt af dirigent. Søren Vestergård blev valgt 

og konstaterede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. 

Formanden aflagde sin beretning og kom langt omkring alle de aktiviteter og projekter, vi har været 

igennem i årets løb. Vi fik en delvis ny bestyrelse med tre nyvalgte sidste år, men bestyrelsen havde 

gjort et godt stykke arbejde, mente formanden. Den gamle hjemmeside brød sammen, og efter en 

stor indsats af en arbejdsgruppe er vi nu ved at have opbygget en ny hjemmeside. I flere år har vi 

ikke haft noget medlemsblad, idet det gamle, ”Marinetelegrafen”, ikke har været udsendt en del år. 

Hjemmesidegruppe er dog også ved at have rammerne lagt fast for et nyt medie, et Nyhedsbrev, 

som medlemmer med oplyst mailadresse allerede har stiftet bekendtskab med. Tanken er også, at vi 

udgiver en papirudgave af ”Marinetelegrafen” som supplement til hjemmesiden.  

Se http://marstalmarineforening.dk/medlemsblade-2/medlemsblade.html 

Vi deltog i årets sendemandsmøde i Korsør og kom flot sejlende til mødet i Navigationsskolens 

øvelsesskib ”Pia”. En af formandens store oplevelser var, at han var med i delegationen, der tog til 

Irland for at mindes Marstal skonnerten ”ELIEZERs” forlis i 1916, hvor fem marstalske sømænd 

omkom. Vi har haft flere besøg i årets løb bl.a. af Korsør og Lemvig Marineforeninger, ligesom 

Dragør Motorbådeklubs 35 gæster blev beværtet og bespist på bedste vis. 

Vi fik beklædt vestgavlen med en klimaskærm for et par år siden. Vi søgte – og fik bevilget – 

50.000 kr. til sydgavlen. Sponsoren ønsker ikke sin donation nævnt. Vi takker, og er i skrivende 

stund i gang med at beklæde sydgavlen med en klimaskærm. Sigtet er nu også at få østgavlen 

beklædt. Bestyrelsen arbejder på sagen. Formanden kom langt omkring, og da dirigenten lagde op 

til en debat om formandens beretning ønskede ingen ordet. Beretningen blev taget til efterretning 

med akklamation. 
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Kassereren, Lars Juul, fremlagde det reviderede regnskab, der gav et nobelt overskud på i alt 17.785 

kroner. Regnskabet – og senere budgettet for 2017 og et uændret årligt kontingent på 350,- kroner -

gav heller ikke anledning til kommentarer fra salen. Regnskabet, budget og uændret kontingent var 

dermed vedtaget eller taget til efterretning. Regnskabet er sæt op på opslagstavlen. 

 

Da der ingen indkomne forslag var, gik man over til valg til bestyrelsen.  

Valg af formand, Ole Stryn Olsen, genvalgt for to år. Herefter skete der det usædvanlige, at der var 

kampvalg til de tre poster, der skulle besættes i bestyrelsen. Stemmetællerne måtte i gang. Genvalg 

til Jens Ole Weiss, nyvalg til Christian Ørndrup og John Toft, mens Jan Teo Nielsen ikke fik 

stemmer nok denne gang. Bestyrelsen består endvidere af næstformand Peter Søgaard Nielsen, 

kasserer Lars Juul og Erik Larsen – de tre var ikke på valg i år. Bjarne Thomsen forsætter som 

banjemester og står bl.a. for udlejning af Marineforeningen Hus. Suppleanter til bestyrelsen blev 

David Ulrich og Oddbjørn Hovgaard.  

Her kan indskydes, at vi kun lejer Huset ud til medlemmer. Huset kan også lejes på lørdage, på den 

vigtige betingelse, at Huset er afleveret i pæn og rengjort stand senest søndag kl. 09:00, da 

søndagsmøderne jo afvikles hver søndag fra kl. 10. Søndagsmøderne er en afgørende del af 

foreningens virke, og der blev i øvrigt afholdt præcis 52 af dem i kalenderåret 2016. 

 

De øvrige valg: Som revisorer er valgt Poul Erik Hansen og Arne Jacobsen. Anker Hermansen er 

revisorsuppleant. Som flagbærer blev Oddbjørn Hovgaard valgt med Egon Dietz som 

reserveflagbærer. 

Der var mulighed for valg af sendemænd, men her lagde bestyrelsen op til, at alle interesserede 

normalt kan deltage, bare de giver besked i god tid om, at de ønsker at deltage. 

 

Punktet eventuelt afsluttede generalforsamlingen med en kort debat. Det fulde referat af 

generalforsamlingen kan ses på opslagstavlen i Marineforeningens Hus. 

Medlemmer med mailadresse, som ikke var med på generalforsamlingen kan få tilsendt regnskabet 

og referatet fra generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren Lars Juul på lj@oncable.dk.  

Dirigenten afsluttede dagens generalforsamling med et hurra for Marstal Marineforening. 

 

Kabyssen serverede derefter en alsidig buffet i den sædvanlige gode kvalitet. Det blev sen 

eftermiddag før de sidste forlod Marineforeningens Hus efter forløbet af en dag i fin stemning.  

Lars Juul 


