
Referat 2019 

Referat fra Marineforeningen for Esbjerg og Omegns 96. generalforsamling den 2. februar 2019. 

  

Generalforsamlingen, der startede klokken 10:00, afholdtes i Marinestuen i overværelse af 98 medlemmer. 

1. Flaghejsning og velkomst 

Marineforeningens formand bød velkommen og udtrykte håbet om en god og konstruktiv generalforsamling efter 

hans første år på posten.  Herefter blev flagene hejst under formandens kommando. 

Inden man gik over til dagsordenens punkter mindedes forsamlingen stående, og med flaget på halv mast, de 4 

medlemmer der var døde i 2018. Det var: 

Jan Schjødt, Carlo Hansen, Ole Kolborg og Søren Pinderup Hansen 

Æret være deres minde. 

  

I år er der 5 medlemmer der kan modtage medaljen for 25 års medlemskab. De fik tegnet overrakt af formanden. 

De 5 medlemmer var: 

Erik Bach, Frits Thaarsti, Jens Ejvind Kryger Jensen, Peter Petersen og Knud Erik Nielsen 

Titlen som årets mariner blev delt imellem Leif Jensen og Torben Lodberg for deres indsats med at vedligeholde 

og forny bygning og inventar. 

Eivind Jacobsen modtog hæderstegnet for det store arbejde han siden år 2000 har lagt i foreningen, især i 

kabysregionen. 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

Formanden foreslog distriktsformand Per Dichmann som dirigent samt Kesse og Knud Erik Høgh som 

stemmetællere. Begge forslag blev vedtaget og formanden gav ordet til dirigenten, der kunne konstatere at 

generalforsamlingen var indkaldt ifølge foreningens love og dermed var lovlig. Formanden fik herefter ordet for: 

3. Bestyrelsens årsberetning. 

Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening. 

Så skriver vi 2019 og jeg skal her forsøge at gøre status for det år der gået siden sidste generalforsamling samt 

visioner for fremtiden. I har nu haft et år med mig som formand og skal i dag tage stilling til om jeg skal forsætte. 

Selvom vi har haft en lille tilbagegang i medlemstallet, mener jeg at året 2018 igen har været et godt år for vores 

forening.  Et år med stor tilslutning til alle arrangementer, bortset fra sommerfesten som vi måtte aflyse, da det 

stod klart at vi ikke ville nå op på et tilfredsstillende antal deltagere, uden det ville koste rigtig mange penge for 

foreningen. Også i år har vi brugt mange penge på medlems pleje og tilskud til arrangementer. Faktisk er det 

sådan, at kun banko ikke giver underskud, stort set alle andre arrangementer krævet tilskud for at kunne 

gennemføres til de nuværende priser. 

Vi har også fået ny hjemmeside og mail adresse. Det gamle system var ganske enkelt forældet. Brug 

hjemmesiden, sekretæren passer den godt, og jeg syntes den er blandt de bedste hjemmesider af 

Marineforeningerne, fint arbejde. Esbjerg kommune og Fiskeri og søfartsmuseet har, grundet besparelser, opsagt 

aftalen fra 1994 om et årligt tilskud på ca. 40.000 kr. vi har fået som en del af museumsaftalen, som betaling for at 

vedligeholde og forsikre samlingen. Vi har forsøgt at gøre opmærksom på de eventuelle konsekvenser dette kan få 

for Kommunen, bl.a. via pressen (Ugeavisen15.1.19).  Jeg har sendt en invitation til Esbjerg byråd og inviteret på 

dialogkaffe her i Marinestuen, så de ved selvsyn kan se hvad det hele drejer sig om. Jeg er siden blevet kontaktet 
af journalisten som oplyste mig om, at Thorvald Nielsen, medlem i foreningen, i et læserbrev, havde tilkendegivet 

at han ikke mente vi burde have tilskuddet fra Esbjerg Kommune, da vi havde penge nok. Jeg håber Thorvald er 

til stede i dag og vil uddybe sit synspunkt?  Under alle omstændigheder mener jeg, det er illoyal mod 
medlemmerne og foreningen, og så uden at orientere bestyrelsen. Den sag tager bestyrelsen stilling til efter 

generalforsamlingen.(§26stk.1 uværdig). 



Da aftalen i sin tid blev indgået, blev vedtægterne ændret til, at når Esbjerg Marineforening engang lukker, skal 

hele samlingen forblive i Esbjerg kommune, hvor det, efter de normale vedtægter, skal sendes til hovedforeningen 

og derfra fordeles blandt de øvrige foreninger. 

Ved opsigelse af aftalen, har foreningen nu mulighed for at ændre vedtægterne tilbage til det oprindelige, men da 

vi stadig håber at kunne forklare byrådet om de eventuelle konsekvenser, venter vi et år med evt.at fremsætte et 

ændringsforslag for generalforsamlingen. 

Lad os se på det hele, en ting ad gangen og lad os starte med medlemmerne. 

  

Medlemmerne: 

Ved udgangen af 2017 var vi 340 og ved udgangen af 2018 var vi 327 altså en tilbagegang på 13 medlemmer, når 

man tager alderssammensætningen i og udviklingen på landsplan generelt i betragtning er det forventelig. 

Gennemsnits alderen er stadig 69,5, som sidste år, hvilket er ret positiv, tak til de unge under 60 år. På landsplan 

er vi nu nede på 8602 medlemmer. 

Og hvis vi ser på fordelingen af de 2 grupper der i dag er, er den som følger: 

Det giver en fordeling der siger: 

  149  (150) pin ettere svarende til (44)%  45,5% 

  178  (189) pin toere  svarende til (56) %   54,5% 

  

Det er en udvikling der er svær at ændre, men vi har forsøgt med en annonce kampagne sammen med Ribe og 

Fanø, og håber at mere synlighed kan give flere medlemmer. Dagen efter havde 2 personer reageret. 

Det store problem er stadig gennemsnits alderen og jeg skal derfor opfordre 

jer alle til at skaffe nye medlemmer, helst lidt yngre og med en maritim baggrund. 

   

Bestyrelsen: 

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den indsats der har været i det forgangene år, alle har bidraget til 

et godt samarbejde og udført de opgaver der har været nødvendig for at foreningen kan fungere.  Og der har været, 

og er mange opgaver der skal klares, og det fungerer kun fordi der er medlemmer som bruger en større eller 

mindre del af fritiden på at holde det hele i orden, det skylder vi dem en stor tak for. Skal vi ikke lige give dem en 

hånd. 

Også en stor tak til de mange uden for bestyrelsen, der har bidraget med ekspertise og forskellige tiltag for at alt 

fungerer. Vi har bl.a. fået renoveret flagstangen, også tak til de der sørgede for det. Også en opfordring til at 

melde sig til barvagter lørdage og andre arrangementer. 

De af bestyrelsen der er på valg, har alle sagt ja til genvalg, så det er der ikke de store udfordringer i. 

  

Aktiviteter: 

Tilslutningen til de forsk. aktiviteter, i programmet for 2018, har været særdeles god, der har næsten været fuldt 

hus til det hele, og endog en del arrangementer hvor der har været behov for ventelister. 

Et tilbagevendende problem er tilmeldingerne til disse arrangementer. Når folk tilmelder sig, enten på mail eller 

her i baren, sker det ret ofte at de ikke kan huske, at de har tilmeldt sig og så får vi ikke tjekket det i farten, så de 

bliver tilmeldt flere gange. 



Ligeledes er det nødvendig når en person tilmelder flere, at vi får alle medlems navnene på listen, så kan se hvem 

der har betalt eller en vil frameldes skal vi kunne finde vedkommende. Alt dette for at få det til at fungere så godt 

som muligt for alle. For alle arrangementer gælder, at tilmelding, framelding og betaling skal ske senest en uge før 

arrangementets afholdelse. 

I vil også se, at der i indeværende år er sket justeringer af deltagerprisen på visse arrangementer for ikke 

medlemmer, og begrænsninger for hvor mange man kan medtage. I har alle modtaget årets program og har sikkert 

kikket det igennem. 

Tall Ship races gav også opmærksomhed med kanonsalutten fra Blue Water. 

Også på Fiskeri-søfartsmuseet har vi været ude med kanonen til Søfarernes dag. Vi har haft besøg af en del andre 

Marineafdelinger, bl.a. pga. Tirpitz museet. 

Det skal også nævnes, at vores forening har været med i opstarten af Veterancafeen, som er et mødested for 

tidligere udsendte soldater, og at vi har et medlem i bestyrelsen. 

  

Huset m. v.  

Den næste støre udgift bliver nok omlægningen af kloakken, hvor der skal laves separering af spildevand og 

overflade vand, der er et påbud fra kommunen og skal være udført når kommunen har nedgravet nye ledninger 

hertil, forventet ved udgangen af 2019. Også nye stole er et ønske, vi ser hvad der bliver råd til. 

  

Maritim Fritid 2. Bassin. 

Foreningen ligger helt i dvale, der har kun været afholdt et møde 2018 og jeg forventer at foreningen bliver opløst 

når udflytning til Esbjerg Strand sker. 

  

Festugen.  

Festugen 2018 forløb som vanlig problemfri og med et rimeligt overskud. 

Kanonsalutten, som blev afgivet fra fyrskibet, forløb også flot selvom der ikke var mange tilskuere. 

Jeg synes det er rigtig flot at vi her i Marineforeningen kan tiltrække og servicere så mange mennesker i festugen, 

for mange er det en stor del af festugen at komme her. 

Det kan vi kun fordi så mange af vore medlemmer stiller sig til rådighed og bistår med servering, oprydning, 

rengøring o.s.v. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle dem som har bidraget. Udover at vi får penge i kassen, bidrager festugen også 

til at promovere Marineforeningen ude i lokalsamfundet. Ofte får vi flere medlemmer i den uge. 

Den kommende festuge er planlagt til at forløbe på nøjagtig samme måde som hidtil med de samme musikere m.v. 

  

Udlejning af marinestuerne. 

Udlejning i 2018 har ikke været særlig stor, faktisk kun de sædvanlige med persille klubben som den faste og de 

havne relaterede virksomheder vi har haft i flere år. Ingen medlemmer har benyttet sig af muligheden. 

  

Økonomi: 

Økonomien vil jeg ikke bruge megen tid på, jeg har jo redegjort for hvad vi har brugt penge på, så jeg vil overlade 

til Knud Erik at uddybe og forklare nærmere. 



Jeg skal blot konstatere at foreningen har en sund og god økonomi som nok skal bære foreningen igennem de 

kommende år. 

  

Skyttelavet: 

Der er ca. 50 medlemmer. Desværre har der ikke været den store tilslutning til 

Skydningerne. Jeg har sammen med bestyrelsen forsøgt at få kontakt til 999 for at få genforhandlet kontrakten 

m.h.p. en nedsættelse af huslejen, men uden held. Sidste år vedtog generalforsamlingen en lille stigning i 

kontingensen, og i år kommer vi med et forslag om et ændret tilskud til skytteforeningen. Vi vil foreslå et tilskud 

pr. medlem af Esbjerg Marineforening, som svarer til det der betales i kontingent. Pt. 150 kr. Der er 

generalforsamling16. februar, kl.13.00. 

Landsskytte stævnet afholdes i år den 16.-17. marts med Esbjerg Marineforenings skyttelav som arrangør. 

  

Esepigerne: 

Meldingen fra Esepigerne lyder på, at de nu er 75 Esepiger, 4 udmeldinger 1 grundet sygdom og 3 grundet 

manglende indbetaling af kontingent.  

De har fået 5 nye medlemmer, og stort fremmøde til alle arrangementer.  

I år har Esepigerne 20 års Jubilæum, det ser vi meget frem til. Og så ”inviterer” vi dem nok snart ned i 

Marinestuen til forårsrengøring. 

  

Landsbestyrelsen. 

I det daglige oplever vi kun at være en del af en større organisation, Danmarks Marineforening, med i alt 75 

afdelinger, når vi skal bestille varer til slopkisten eller have løst problemer med det nye EDB system som blev 

taget i brug for et år siden. Ganske som frygtet er der store problemer med systemet, som bestemt ikke lever op til 

det vi havde forventet. Prisen på systemet skulle være 261.000 kr. og årlige drift omkostninger på 42.000 kr. med 

der er på nuværende tidspunkt brugt flere penge. Til dato er 4 af vores medlemmer forsvundet i systemet, og det er 

dem vi har opdaget, så jeg vil gerne i tjekker medlemslisten i marinestuen og kommer med evt. rettelser til mig. 

HUSK også at fortælle os om ændringer i tlf. og mail adresser. 

De 2 udvalg der skulle komme med ideer til fornyelse af Marineforeningens struktur, således at foreningen var 

beret for fremtidens udfordringer hører vi ikke noget fra. 

Hvis det skal komme nogle reelle ændringer der kan være med til at sikre fremtiden for Marineforeningerne skal 

det være et oprigtigt ønske fra både medlemmer og landsledelsen. Som det er nu kæmper hver afdeling sin egen 

kamp for overlevelse. 

I år er det Randers som afholder Sendemandsmødet og her bliver det afgjort om det bliver Esbjerg eller Horsens 

som får mødet i 2022. Begge afdelinger har 100 års jubilæum i 2022. 

  

Afslutning: 

Det var alt fra mig, og jeg vil igen en gang, afslutte med at opfordre til, at vi fortsat står sammen om at bevare 

”Esbjerg Marineforening” som et godt og velfungerende fristed, uden sociale skæld og hvor kammeratskabet er i 

højsæde.     Tak !        

 

Efter formandens beretning forespurgte dirigenten om der var kommentarer. 

Et medlem takkede for foreningens arrangementer, som han var glad for at benytte sig af. Samme medlem var dog 

betænkelig ved at man ”hængte et medlem ud” fordi man ikke havde samme opfattelse som bestyrelsen, og havde 



skrevet et læserbrev om dette. 

Formanden fremførte at man efter hans opfattelse ikke gik til pressen før man havde meddelt bestyrelsen sit 

standpunkt, og at han følte der i denne sag var udvist klar illoyalitet både overfor bestyrelsen og 

foreningen.  Svaret modtog bifald fra forsamlingen. 

Da der ikke var flere kommentarer betragtede dirigenten beretningen som godtaget, og gav herefter ordet til 

foreningens kasserer, der fremlagde årsregnskabet. 

  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Kasseren havde følgende kommentarer til regnskabet. 

Kommentarer til årsrapporten: 
Ud af en omsætning på 568.000 har vi opnået en bruttoavance på 256.000, (ca. 44 %) et resultat som må siges at 

være acceptabelt. 

Årets resultat på 17.400 hvilket er rimeligt, set i lyset af at vi i 2018 har brugt 81.000 på medlemspleje. Dette 

beløb samt kontingent til Landskontoret på 50.000 (150,- kr. pr medlem) giver samlet set, det samme som vi 

indbetaler i kontingent, eller sagt med andre ord så skal vores eventuelle overskud komme ved hjælp af salg i 

baren og lotteriet.   

Vi har som i har set, valgt at graduere deltager gebyret, til nogle af vore arrangementer, for at minimere, det 

samlede tilskud til medlemspleje. 

Salget i baren har været 38.000 lavere end i 2017. bl.a. var vi nødt til at aflyse vores sommerfest, p.g.a. manglende 

tilmelding. 

Udlejning af foreningens lokaler, er halveret i forhold til 2017. 

Likvide beholdninger: 
Fastrente kontoen i Jyske Sparekasse fortsætter i yderligere 24 mdr. med en fast rente på små 0,5 %. 

Jubilæumskontoen i Jyske Sparekasse er med en variabel rente i øjeblikket på 0.15 %. Disse to konti har givet et 

samlet renteafkast på 3.060,- 

I Sparekassen Kronjylland er der indsat 100.000 på garant beviser, samt Sparkron Invest stabil, investeret 

150.000. som har givet et negativ afkast på 4.800,- 

I alt en likvid beholdning på 768.000 kr. 

Med hensyn til forventningerne for indeværende år. 

På indtægtssiden forventer vi en omsætning nogenlunde i samme størrelsesorden som i 2018, omkring de 600.000. 

Dette bygger vi på at der i vores aktivitetskalender for 2019, stort set er det samme antal arrangementer som i 

2018. 

Omsætningen i baren forventes at ligge nogenlunde som foregående år(201.000). 

”Slopkisten” forventer vi et tilsvarende salg som sidste år (14.000).   

Lotteriet, som er en rigtig god indtægtskilde, forventer vi også det samme overskud på.   

Esbjerg Kommunes tilskud, bortfalder. Derfor har vi lavet nogle tiltag for at imødegå dette. Bl.a. har vi flyttet 

julefrokosten fra Sydvesten, aflyst sommerfesten og gradueret deltager gebyret til nogle af vore arrangementer. 

Som John nævnte er der jo ingen grund til at et medlem henvender sig til dagspressen, fordi han mener at 

foreningen har penge nok. Vi er jo nødt til konsolidere foreningen, da ingen på nuværende tidspunkt kan vide 

hvad foreningen på et senere tidspunkt skal udrede ved en evt. opsigelse af vort lejemål her. Vi har en gæld til 

kommunen på 200.000 (rente og afdragsfri) og hvad koster det hvis vi skal fjerne huset. 

Sponsor/donationer forventer vi nogenlunde det samme ca. 14.000 

Vi er blevet varslet fra Esbjerg kommune at vi skal forvente en kloak separering, i forbindelse med nye 

kloakledninger, som vil blive etableret i løbet af 2019. vi vil i første omgang søge om en dispensation for dette. 

Hvis vi skal lave en separering, har vi et år efter at kloakeringen er færdig, til at få dette gjort. 



Vi vil stadig supplere skyttelavet med hjælp til huslejen på Læssevej 150,- pr. medlem ca. 7500,- 

Jeg håber også at forsamlingen igen vil acceptere at vi sender 5.000 kr. til Sydvestjysk Hospice. 

Medlemstallet er svagt faldende, pr.d.d. er vi ca. 328 medlemmer, det er nok en tendens vi må erkende vil 

fortsætte. 

Igen i år, et lille hjertesuk i forbindelse med bank indbetaling. Ved brug af netbank, husk at give oplysning om 

hvad indbetalingen dækker, samt fulde navn, det vil være en stor hjælp for os.   

Jeg vil så her igen, benytte lejligheden til at sige tak til de mange barvagter og resten af bestyrelsen, som har ydet 

en stor indsats gennem hele året. Jeg vil samtidig anmode flere om at melde sig som barvagter, vi trækker mange 

veksler på dem som er tilmeldt, så jo flere vi er jo nemmere er det.   

Dette var ordene, jeg vil slutte med at konkludere, det alligevel, igen har været et godt år, og at vi imødeser det 

kommende år, med optimisme.     

Efter kommentarerne fra kasseren spurgte dirigenten om der var spørgsmål. 

Et medlem ville gerne vide hvad der lå bag posteringen til rengøringsmidler, da han mente beløbet var ret stort. 

Kassereren remsede herefter op hvad der blandt andet medgik til at holde hus og plads rent og ryddeligt i løbet af 

et år! 

På et spørgsmål om hvor længe vores lejemål løber, var svaret at det frem til 2030 er uopsigeligt, men 

efterfølgende kan forlænges. 

Da der ikke var yderlige kommentarer anså dirigenten regnskabet for godkendt. 

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

På dirigentens forespørgsel oplyste formanden at der var indkommet 1 forslag samt at bestyrelsen havde 2 forslag 

at fremsætte. 

Et medlem havde foreslået at man hævede kontingentet fra 400 til 500 dkk fra og med år 2020. Det samme havde 

bestyrelsen.   

Dirigenten efterlyste kommentarer til forslaget.   

Der var flere der mente at man måske burde lade priserne i baren stige i stedet. Efter lidt debat om dette satte 

dirigenten det stillede forslag under afstemning, der endte med en vedtagelse med stemmerne 68 mod 25. 

Det af bestyrelsen stillede forslag om tilskuddet til skyttelaget blev, efter en kort orientering af formanden om en 

tidligere generalforsamlingsbeslutning, vedtaget. 

6. Indskud og kontingent. 

Kassereren oplyste at bestyrelsen anbefalede uændrede takster for indskud.  Vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsen 

7A)  Bestyrelsen foreslog   genvalg  af John Koudal 

7B)          ”                ”                ”               Peter Winther 

7C)          ”                ”                ”               Nils Brandt Petersen         

7D)          ”                ”                ”               Preben Helsinghoff              

7E)          ”                ”                 ”              Henning Svinth 

7F)          ”                ”                  ”             Rolf Christensen   

7G)         ”                ”                  ”             Edward Wright 

7H)          ”               ”                  ”             Søren Simonsen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 

Alle genvalgtes. 

8. Valg af revisor 

Verner Christensen og Ib Lindberg genvalgtes. 



9. Valg af revisor suppleant. 

Peter Kjempff genvalgtes. 

10. Valg af flagbærere 

Følgende 6 valgtes som flagbærere: Eddy Wright, Nils Brandt Petersen, Eigil Jensen, Leif Kristensen, Knud Erik 

Høgh og Bruno Sørensen. 

11. Valg af sendemænd. 

Bestyrelsens forslag om at sende formanden samt 2 af bestyrelsen valgte bestyrelses medlemmer blev vedtaget, 

foruden forslaget om at transport, fortæring under mødet, samt eventuel overnatning blev betalt af foreningen. 

12. Skyttelauget 

Bent Holst Hansen fra skyttelauget fik ordet og takkede Marineforeningen for dens opbakning og finansielle 

støtte, som var meget værdsat.  Laugets 50 medlemmer skal til marts stå for at afholde Landsskyttestævnet med 

deltagelse af omkring 150 medlemmer fra 17 skyttelaug. Stævnet skal afvikles i EFI hallerne og marinestuen vil 

blive ”lånt ud” i den weekend stævnet afvikles. 

13. Eventuelt 

Dirigenten tog i sin egenskab af distriksformand ordet og gav en kort orientering om sin deltagelse i 

landsbestyrelsen. Han berettede blandt andet om smertensbarnet – det nye IT system – og var i den forbindelse 

obs på at det ikke skulle resulterer i forhøjelse af kontingentet til landsforeningen. 

Også udvalget for strukturændringer fik et par ord med på vejen. Det var op ad bakke og i strid modvind og 

udfaldet turde han ikke gætte på. 

Slutteligt opfordrede han til at man specielt på sendemandsmøderne gjorde sin indflydelse gældende, og at han på 

det kommende sendemandsmøde ville støtte Esbjergs kandidatur som vært i 2022. 

Da der ikke var yderligt at behandle på generalforsamlingen erklærede dirigenten forsamlingen for afsluttet 

klokken 11:30. 

  

 

 


