
Referat fra Marineforeningen for Esbjerg og Omegns 99. generalforsamling den 26. februar 2022. 

 

Generalforsamlingen, der startede klokken 10:00, afholdtes i Marinestuen i overværelse af 77 medlemmer. 

1. Flaghejsning og velkomst 

Marineforeningens formand bød velkommen og udtrykte håbet om en god og konstruktiv general-

forsamling . Herefter blev flagene hejst under formandens kommando. 

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

de 8 medlemmer der var døde i 2021. Det var: 

Erik Bach, John Toft Jensen, Betty Jepsen, Poul Bjørnhart, Poul Erik Engsted, August Nielsen, Dieter Gessner 

og Ingvar Kristensen. 

Formanden udtalte et Æret være deres minde. 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

Formanden foreslog Knud Erik Høgh som dirigent samt Kesse og Erik Ertmann 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. 

Lad os starte med det vigtigste, medlemmerne: 
Ved udgangen af 2020 var vi 278 og ved udgangen af 2021 var vi 267altså en tilbagegang på 11 
medlemmer, hvilket er acceptabelt. Selv om det er forventeligt med en medlemsnedgang som vi også ser 
det på landsplan.  
Gennemsnitsalderen er 71,3, faktisk en anelse lavere end for et år siden, da den var 71,7 år. Det skyldes at 
de mistede medlemmer også var de ældste og flere af de nye er yngre.  På landsplan er vi nu på ca.8.000 
medlemmer. 
Og hvis vi ser på fordelingen af de 2 grupper der i dag er, er fordelingen som følger: 
 
105 (105) pin ettere svarende til (26%) 39 % 
162 (173) pin toere svarende til (66%) 61 %    

 
Det er en udvikling der er svær at ændre, Ikke mindst efter endnu et år hvor vi har været meget nedlukket 
og adgangsbegrænset, på grund af Coronaen. Vi har hvert år fået nye medlemmer i forbindelse med 
festugen, således også i 2021 som heldigvis ikke blev aflyst. 
Det store problem er stadig gennemsnitsalderen og jeg skal derfor opfordre jer alle til at anbefale nye 
medlemmer, gerne lidt yngre og med interesse for det maritime. Tak til dem der har skaffet nye 
medlemmer. 
 
I alt 11 har selv ønsket at udmelde sig, 10 er, indtil videre, blevet slettet pga. restance, og 8 er døde. Bortset 
fra to, kom samtlige udmeldinger i foråret 2021 ved kontingentbetalingen. 
 



Til gengæld har vi også fået nye medlemmer siden sidste generalforsamling: 

18 personer. Ganske fint. Jeg vil gerne bede dem kommer herop, så vi alle kan sige velkommen til: Knud 

Skov Christensen, Finn Nielsen, Bjarne Andersen (overført fra Fanø), Carsten Adamsen, Johnny Burmølle, 

Birgith Marloth, Bo Villumsen, Wivi Jensen, Carl Andersen, Margit Koudal, Britta Øre, Per Mathiesen, Jørn 

Frøkjær, Villy Madsen, John Møller Jensen, Jørn Pedersen, Tommy Madsen og Petur Stovuni. Heraf er en fra 

Søværnet, 11 fra handelsflåden og 6 andet. Tillykke til alle. 

Inden vi går over til dagsordenen, har vi lige lidt pynt vi skal have delt ud. 
Ingen er indstillet til årets Mariner, så vi venter til næste år, hvor alt forhåbentlig er mere normalt. 

 
Vi har 8 stk. 25 års nål og en 50 års nål, som medlem af foreningen til:  

Donald Mogensen, Erwin Modlmayr, Leif Kristensen, Rolf Christensen, Tom William Olsen, Tommy 

Thinnesen og Steen Erik Larsen. 

Og Kristian Christensen har 50 års. Jubilæum. Stort tillykke til alle. 

Herefter skulle vi så være klar til at gå til dagsordenen. 

Indledning: 
Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening. 
Så skriver vi 2022 og jeg skal her forsøge at gøre status for det år der er gået siden sidste generalforsamling 
samt visioner for fremtiden.  
Der har i årets løb været et par episoder som får mig til lige at nævne, at foreningen her er ikke 
bestyrelsens, men medlemmernes, altså jeres-vores -alles. Det er derfor vigtigt at alle tager medansvar for 
at vi har en god og pæn forening. 

   
Bestyrelsen: 
Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den indsats der er ydet i det forgangene år, alle har 
bidraget til et godt samarbejde og udført de opgaver der har været nødvendig for at foreningen kan 
fungere. Det skylder vi dem en stor tak for. Skal vi ikke lige give dem en hånd. 
Vi har altid brug for hjælp til barvagter lørdage og andre arrangementer. Så meld jer gerne til barvagter. 
De af bestyrelsen der er på valg, har alle sagt ja til genvalg. Dog ønsker Henning Svinth kun valg for et år og 
Rolf Christensen har valgt at stoppe som suppleant. 
 
Aktiviteter: 
Året startede jo først rigtig da vi fik lov at åbne igen den 22. maj. 
Vi nåede et par lang lørdage, en fin udflugt til Korsør, en underholdende Ulkeaften med god musik, en 
velbesøgt bankoaften og julefrokosten inden vi måtte lukke igen og måtte derfor aflyse nytårskuren. 
Vi har forsøgsvis haft åbent i Marinestuen hver onsdag 10-13, og der har i snit være 5-7 personer hver gang. 
Vi vil nok overveje om det er en god brug af ressourcer af bestyrelsens tid og måske lukke i løbet af 
sommerperioden, og tage det op igen til efteråret. 

 
Sendemandsmødet endte med at blive gennemført i Skagen, i september 2021. 
Her fremsatte vi de ændringsforslag vi tidligere har vedtaget på Generalforsamlingen i 2020, men endte 
med at trække det for at fremsætte det i en ændret udgave, efter opbakning fra Distriktsmødet. 
 



Foreningens 100-års jubilæum er planlagt til at foregå lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12,00 i Musikhuset for 
medlemmer med pårørende og en reception den 5. oktober for indbudte. Mere herom senere. 
Vi har en gammel uafsluttet sag, som vi har forsøgt at få løst. Esbjerg kommune og FIMUS opsagde i 2019 
den treparts aftale vi har haft med dem siden 1993. Vi har siden forsøgt at få en anden økonomisk aftale 
med begge parter og har nu fået endelig afslag. Bestyrelsen indstiller derfor at § 37 ophæves, hvilket 
betyder at såfremt foreningen lukker tilfalder alt inventar og midler Hovedforeningen, sådan som det er i 
hovedvedtægterne. 
 
Huset m. v.  
Det er ikke lavet de store ting i og ved huset.  Det har været diskuteret om vi skal ombygge herretoilettet, 
da det åbenbart er svært at ramme indenfor de små kummer, men en rende (til 25.000 kr.) tror vi ikke gør 
det meget bedre? Måske en opfordring herfra vil hjælpe? Tænk over det. 
Sidste år fik vi et par forslag som vi har arbejdet videre med. 

Adgangsvej for kørerstolebrugere (og som vi har fået et bud på vil koste ca. 100.000 kr. og medføre 

ombygning af trappen), og julefrokosten et sted ude i en stor hal, Skrænten blev nævnt, men her kan 

lokalet kun lejes af medlemmer. 

Maritim Fritid 2. Bassin. 
Foreningen er nu formelt opløst. 

 
Festugen.  
Festugen 2021 blev som bekendt gennemført, med et fint resultat, ikke mindst økonomisk, på trods af 
enkelte medlemmer mente bestyrelsen ikke var gode købmænd (som de selv) når vi kunne finde på også at 
forhøje ølpriserne i festugen, det fik vi at høre meget for i de dage. Resultatet siger vel det hele. 
Naturligvis er det en hjælp at vi fik Mobil Pay lige op til festugen. 

 
 

Udlejning af marinestuerne. 
Udlejning i 2021 har der ikke været stor. Kun Persille klubben, Sømændenes forbund har haft lejet 
lokalerne og Afdeling 3, Nordvestsjælland som vi lavede et weekendarrangement for i slutningen af juli, og 
tjente et ret pænt beløb på. 
 
Økonomi: 
Økonomien vil kasseren redegøre for, og uddybe. Jeg skal blot konstatere at året ikke har været så dårlig 
rent økonomisk, og foreningen stadig har en sund og god økonomi som nok skal bære foreningen igennem 
de kommende år. Der er penge nok til foreningens 100-års jubilæum.  

 
 

Skyttelavet: 
Der er 35 medlemmer, og plads til flere. Måske flere vil syntes det er mere attraktivt når nu Skyttelavet er 
flyttet ind ved siden af og bruger marinestuen ifm. skydning. Vi har lavet en aftale med skyttelavet som gør, 
at de kan bruge lokalerne omkostningsfrit, men som også betyder de ikke modtager tilskud som vi tidligere 
har vedtaget på generalforsamlingen. 
 
Esepigerne: 
 
Meldingen fra Esepigerne lyder på, at de nu er 68 Esepiger, 4 er udmeldte og 2 er døde. Der nåede flere 
gode arrangementer med god tilslutning inden alt blev nedlukket. Alle er positive og forventer et fint 2022. 



Vi ser forsat frem til mange års godt samarbejde. 

 
 
 

Landsbestyrelsen. 
 
Med den nye Landsformand er der kommet fokus på andre end København. 
Afdelingerne er blevet medinddraget, 3 af vores kvindelige medlemmer har bidraget med forslag til 
uniformering for kvinder, vi har oprettet Capstan koret og Nordsøpigerne på hovedforeningen hjemmeside 
og vi er oprettet som mødested for søværnet og Rederiforeningen. 
I løbet af 2021 er det blevet muligt at bruge medlemssystemet, og også Slopkisten på Landsforeningens 
hjemmeside fungerer.  
Også det, at man vil afholde de 2 årlige Landsbestyrelsesmøder ude i afdelingsstuerne er nyt. Det første har 
været her i Esbjerg, med os som arrangør. 
Vi ser det lidt som et udtryk for, at vi i bestyrelsen har været ret aktive med både kritik og forslag om 
ændringer i de beslutninger der er taget, og især i dem der ikke er taget. 
2022 starter ganske vist også med nedlukning, men med åbningen den 5. februar, forventer vi at kunne 
gennemføre årets program som nu er udsendt elektronisk og i trykt form og kan afhentes i baren. 

 
HUSK også at fortælle os om ændringer i tlf. og mailadresser.  
 
Afslutning: 
 
Det var alt fra mig, og jeg vil atter, 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. 

Da der ikke var nogle 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: 

Ud af en omsætning på 525.000 har vi opnået en bruttoavance på 296.000, (ca. 60 %) et resultat 

som må siges at være acceptabelt.  

Årets resultat på 83.000, er mere end vi havde turdet håbe på, da vi gik ind i 2021. 

m.h.t. kontingent indbetaling er den faldet med små 8.000. 

lokaleomkostninger/markedsføringsomkostninger & administrative omkostninger er stort set på 

samme niveau. 



Den totale omsætning har været 258.000 højere end i 2020. 

Salget i baren har været 130.000 over 2020. salg af lotteri 14.500 højere. Udlejning af foreningens 

lokaler, er 3.000 dkk højere i forhold til 2020. 

Festugen gik rigtigt godt med et overskud på små 45.000 

Likvide beholdninger: 

Fastrente kontoen i Vestjysk Bank & Jubilæumskontoen, er med en variabel rente i øjeblikket på 

negativ  0.5 %. Disse to konti har kostet en samlet renteudgift på 2.900, - 

Der kommer yderligere udgifter til banken, de har varslet en Foreningsafgift på 125,- pr. kvartal, 

samt noget de kalder Home Banking (2,- kr. pr. disposition på kontoen) de er meget kreative på 

det område. 

Når vi indbetaler kontanter til banken, via Nokas, koster det 25,- kr. pr. indbetaling, samt et årligt 

gebyr på ca. 1.200,- Kr. 

Som i måske har bemærket, har foreningen fået Mobil Pay. Det fungerer fint, dog er dette jo også 

forbundet med en udgift, 0,75 kr. pr. indbetaling, samt et årligt abonnement på 900,- kr. 

I Sparekassen Kronjylland står der 100.000 på garant beviser, samt Sparkron Invest stabil, 150.000. 

som har givet et positivt afkast på godt 7.500, - dkk. 

I alt en likvid beholdning på 831.000 kr.  

Med hensyn til forventningerne for indeværende år. 

Det er begyndt lidt la la, med total nedlukning som har stået på siden ultimo december 2021. men 

nu ser det heldigvis ud til at lysne. 

På indtægtssiden forventer vi realistisk set indtægter, der matcher hvad vi har set i 2021, alt 

afhængig af Covid 19.  

Vi håber at vi kan gennemføre de fleste af de programsatte arrangementer, men igen det 

afhænger helt af udviklingen på Covid 19. 

Foreningens 100-års jubilæum:  

Vi budgetterer med at bruge ca. 200.000 på reception, fest for medlemmer samt udgivelse af et 

jubilæums skrift. 

Udgifterne til jubilæet, skal udredes fra vores Fastrente/Jubilæums konto, som kræver en 

godkendelse fra generalforsamlingen, da den er behæftet med en klausul. Vi påregner at 

forsamlingen vil godkende dette. 



Kontingenter, forventes en status Quo. 

”Slopkisten” forventer vi et tilsvarende salg som sidste år ca. 7.000.  

Lotteriet, som normalt er en rigtig god indtægtskilde, forventer vi også et udbytte som i 2021. 

Sponsor/donationer forventer vi ca. 19.000, Persille og annoncer. 

Jeg håber at Gen. Forsamlingen stadig støtter vort sponsorat til Esbjerg Hospice på 5.000. 

Skyttelavet: 

M.h.t. Skyttelavet, er der truffet en aftale om brug af marineforeningens lokaler, så sponseringen 

er bortfaldet. Skyttelavet betaler ikke husleje, men afregner strømforbrug i lavets skydelokale, 

efter måler. Barsalget bliver registreret på en kasserapport, udfærdiget af lavets barvagt, 

udsalgsprisen bliver som Marineforeningen normalt tager, men afregnes med Marineforeningen 

20% under udsalgsprisen. 

Medlemstallet er stagneret, pr.d.d. er vi ca. 270 medlemmer, det er nok en tendens som vi i 

bedste fald, må erkende vil fortsætte. Dvs. små 130.000 i kontingent indbetaling, hvoraf vi betaler 

40.500, til Danmarks Marineforening, som i øvrigt har varslet en kommende kontingentforhøjelse 

på 10,-, fra næste år. 

Hjemmesiden samt IT- support, varetages nu af Centex, det fungerer ok.  

Vi (bestyrelsen) har haft og har stadig for øje at reducere vore udgifter, hvor dette måtte være 

muligt, men nogle er som sagt faste. Vi påregner at få en ny vurdering af vort samlede forsikrings 

arrangement som andrager ca.22.000, samt en revurdering af vore udgifter til vort tyverisikrings 

abonnement. Disse beløber sig totalt set pro anno, til ca. 40.000. 

Vi har været i kontakt med Fiskeri- og Søfarts museet, ang. Et fornyet tilskud til foreningen, til 

dækning af omtalte udgifter (forsikring og sikring af lokaler). Vi forventer et svar i indeværende år. 

Jeg vil så her igen, benytte lejligheden til at sige tak til de 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, at det har været et rimeligt godt år, og at vi 

imødeser det kommende år, med optimisme.   

 

 

Efter kommentarerne fra kasseren spurgte dirigenten om der var spørgsmål. 



Da det ikke var tilfældet anså dirigenten regnskabet for godkendt. 

 

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

Forslag 1: 

Konto nr. 0872 6580597058 (Reservekonto) er belagt med en klausul, som betyder at der ikke kan hæves 
på kontoen, uden accept fra ”Generalforsamlingen i Marineforeningen for Esbjerg og Omegn”. 

Denne klausul ønskes fortsat, at være gældende, blot med flg. Vedføjelse: 

Der kan hæves op til det budgetterede på 200.000,- DKK. til dækning af udgifter i forbindelse med 
foreningens 100 års jubilæum, det resterende beløb på kontoen, er stadig belagt med den eksisterende 
klausul. 

Bestyrelsen beder forsamlingen om en godkendelse af dette. 

Forsamlingen godkendte dette enstemmigt. 

Forslag 2: 

Formanden bad forsamlingen godkende ændringer som følge af bortfaldet af 3 partsaftalen med FIMUS og 

Esbjerg kommune. Forsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.  

 

6. Indskud og kontingent. 

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

7. Valg af bestyrelsen 

7A) Bestyrelsen  foreslog  genvalg af   Knud Erik Skytte 

7B)          ”                ”                ”               Bjarne Lauridsen 

7C)          ”                ”                ”               Henning Svinth for 1 år       

7D)          ”                ”                ”               Jimmy Fruergaard            

7E)          ”                ”                 nyvalg     Edward Wright              

7F)          ”                ”                genvalg    Søren Simonsen 

7E)         ”                ”          ikke genvalg   Rolf Christensen 

7F)          ”               ”                  genvalg    Kendt Hug 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 

Alle genvalgtes/valgtes. 



8. Valg af revisor 

Erik Ertmann Nielsen og Ib Lindberg genvalgtes. 

9. Valg af revisor suppleant. 

Peter Kjempff genvalgtes. 

10. Valg af flagbærere 

Følgende 4 valgtes som flagbærere: Nils Brandt Petersen, Eigil Jensen, Leif Kristensen og Knud Erik Høgh.  

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. Skyttelavet     

13. Eventuelt 

Fra salen lød der et ønske om at genindfører sommerfesten. Man syntes det var for dårligt at man var nød 

til at tage til Fanø for at komme til sommerfest.  Formanden orienterede om at sommerfesten for et par år 

siden blev aflyst pga. for ringe tilmelding. Det er forbundet med ret store udgifter at arrangerer en 

sommerfest som vi kender den, og der var ikke indikation af at tilmeldingerne ville stå i rimeligt forhold til 

udgifterne. 

På grund af hans store indsats med at holde Marinestuen flot og præsentabel blev det foreslået at gøre 

Kesse kontingentfri.  Dirigenten oplyste at da forslaget ikke var indkommet 14 dage før generalforsam-

lingen, kunne forslaget ikke sættes under afstemning, men bad om en indikativ håndsopretning. 

Forsamlingen tilkendegav med stort flertal at man støttede forslaget og dirigenten valgte herefter at 

overgive beslutningen til bestyrelsen. 

Et medlem ønskede at vide hvorfor man ikke ville holde stuen åben under det kommende Tall Ships Race. 

Til dette informerede formanden at da arrangementet afholdtes i Dokhavnen ville der ikke komme mange 

mennesker hos os – som under festugen.  Vi har valgt at gøre de øvrige marineforeninger i landet 

opmærksom på at Tall Ships Race afholdes i Esbjerg, og at de er velkomne til i den forbindelse at arrangerer 

udflugt hertil og eventuelt aflægge stuen et besøg. 

På det sidste sendemandsmøde, afholdt i 2021 i Skagen, blev der fra Esbjergs side forespurgt om man 
kunne oprette et ”Debat forum” på DM’s hjemmeside? Landsformanden mente det ville være forbundet 
med ekstra omkostninger, hvis det rent teknisk kunne lade sig gøre. Han lovede at undersøge sagen. 

De udsendte, har dog ikke megen tiltro til at man fra landsledelsens side ønsker et sådant fora. 

Vi valgte at trække forslaget, som vi havde med på sendemandsmødet. Dette forslag vil blive revideret, fra 
vor side og forelagt distriktet, til godkendelse, inden det så bliver præsenteret, på et kommende 
sendemandsmøde, med distrikt IX som motivator. 



 

Da der ikke var yderligere kommentarer afsluttede dirigenten generalforsamlingen klokken 11:15 

 

 

 

 

 

 

Referent: Nils Brandt Petersen 

 

Formand: John Koudal 

 

Dirigent: Knud Erik Høeg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


