
Referat fra Marineforeningen for Esbjerg og Omegns 98. generalforsamling den 18. juni 2021. 

 

Generalforsamlingen, der startede klokken 16:00, afholdtes i Marinestuen i overværelse af 51 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 13 medlemmer der var døde i 2020. Det var: 

Svend Gregersen, Peter Mønsted, Villy Smed, Niels Lentz, Jørgen Jørgensen, Karl Pedersen, Niels Holm, Per 

Kronborg,  Ervin Vork, Ralf Lassen, Verner Christensen, Keld Hansen og Per Holm 

Formanden udtalte et  Æret være deres minde. 

 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

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

Jeg vil gerne byde velkommen til ”Marineforeningen for Esbjerg og Omegns” generalforsamling, og specielt 

velkommen til de nye medlemmer der er kommet til i årets løb. 

Jeg håber vi får en god og saglig debat om marineforeningens virke, og jeg håber vi får mange brugbare 

forslag og meningstilkendegivelser om foreningen. Det er her og nu tingene skal siges så alle har noget at 

arbejde videre med. 

Lad os starte med det vigtigste, medlemmerne: 
 

Ved udgangen af 2019 var vi 330 og ved udgangen af 2020 var vi 278 altså en tilbagegang på 52 
medlemmer, hvilket er et meget stort antal. Selv om det forventelig er med en medlemsnedgang som vi 
også ser det på landsplan.  
Gennemsnits alderen er 71,7, sjovt nok et år mere end i var for et år siden, da den var 70,3 år.  På landsplan 
er vi nu på 8208 medlemmer. 
Og hvis vi ser på fordelingen af de 2 grupper der i dag er, er fordelingen som følger: 

 
 
105 (126) pin ettere svarende til (33%) 26 % 

                          173 (189) pin toere svarende til (66%) 74 % 
 



Det er en udvikling der er svær at ændre, Ikke mindst efter et år hvor vi næsten har været helt nedlukket på 
grund af Coronaen. Vi har hvert år fået nye medlemmer i forbindelse med festugen, som også blev aflyst i 
år. 
Det store problem er stadig gennemsnits alderen og jeg skal derfor opfordre jer alle til at anbefale nye 
medlemmer, gerne lidt yngre og med interesse for det maritime. 

 

I alt 27 har selv ønsket at udmelde sig, 4 slettet pga. restance, 13 er døde og en overflyttet til Kolding. 
Bortset fra en, kom samtlige udmeldinger i foråret 2020 ved kontingentbetalingen. 

 

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

3 personer. Jeg vil gerne bede dem kommer herop, så vi alle kan sige velkommen til: Bjarne Sørensen, Jan 

Kawauchi og Ole Bjerregaard, som er kommet tilbage fra Fanø. Velkommen i foreningen. 

 

 
 
   

Og hermed skulle vi så være klar til at gå til dagsordenen. 
 

Indledning: 
 
Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening. 
Så skriver vi 2021 og jeg skal her forsøge at gøre status for det år der gået siden sidste generalforsamling 
samt visioner for fremtiden.  

 
   

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 har Eivind, valgt at stoppe, så stort tak til 
Eivind for mange års indsats. Heldigvis har vi fundet en afløser, som vi håber i vil godkende, Jimmy 
Fruergaard, som har været medlem siden 2009. Velkommen til Jimmy i bestyrelsen. 

 
 

Aktiviteter: 
Året har jo været ret usædvanlig. Corona virus har præget det meste af året, med aflysninger af en del 
arrangementer, udsættelse af andre og nedlukning af Marinestuen, for at følge myndighedernes 
anbefaling, og ikke mindst hensynet til medlemmerne. En enkelt udflugt til Rækker Mølle, Thorsminde og 
spisning hos vores kollegaer i Hvide Sande blev det til. Til gengæld havde vi den oplevelse at se Thorsminde 
og Vesterhavet i totalt stille vejr og sol. Forsamlingsforbuddet på kun 5- 10 personer og det høje smittetryk 
betød også, at vi måtte aflyse alle arrangementer, herunder julefrokosten og Nytårskuren i 2021og flere 
arrangementer i 2021.  Med den vaccine der nu er, håber vi snart, forsigtig, at komme i gang igen i løbet af 
sommeren. 
Også sendemandsmødet 2020 endte med at blive aflyst, og er udsat for 2021. 



Foreningens 100 års jubilæum er planlagt til at foregå lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12,00 i Musikhuset. 
Mere herom senere. 

 
 

Huset m. v.  
Det er ikke lavet de store ting i og ved huset. Lidt udvendig vedligeholdelse, og  Kesse har fået meget tid til 
at gå med malerbøtten og vedligeholdelse af arealerne. Endnu engang tak for det.  

 
Maritim Fritid 2. Bassin. 
Foreningen ligger helt i dvale, ingen møder i 2020, pga. Corona.  

 
Festugen.  
Festugen 2020 blev som bekendt aflyst på grund af Corona, og kostede foreningen en masse indtægter og 
måske nye medlemmer. Det kommer kasseren ind på. 

 
Udlejning af marinestuerne. 
Udlejning i 2020 har ikke været særlig stor. Et par arrangementer som vi måtte aflyse pga. Coronaen, og 
Persille klubben der har afholdt møder som Sydvesten har haft ansvaret for.  
Afdeling 3, Nordvestsjælland har bedt os lave et arrangement for dem i starten af maj, så vi forventer at få 
besøg af 30-40 kollegaer med ægtefæller i en weekend. 

 
Økonomi: 
Økonomien vil kasseren redegøre for, og uddybe. Jeg skal blot konstatere at foreningen trods et underskud, 
stadig har en sund og god økonomi som nok skal bære foreningen igennem de kommende år. Heldigvis har 
vi haft forstandige bestyrelser som har sikret penge til vores 100 års jubilæum.  
Prisen på øl er gennem årerne steget så meget at vi ikke tjener penge på salget,og det har derfor været 
nødvendig at justere prisen til 15 kr. for øl, vand og spiritus. Prisen på 10 kr. har været uændret siden vi 
flyttede her til i 1993. Selv om der har været kontingentforhøjelse til at kompensere for det, kan det ikke 
dække med det faldende medlemstal. 

 
 

Skyttelavet: 
Der er 34 medlemmer, og plads til flere. Vi fastholder tilskuddet pr. medlem af Esbjerg Marineforening, 
som svarer til det der betales i kontingent, for 2021.  Både almindelige skydninger og Landsskyttestævnet 
blev aflyst.  

 
 

Esepigerne: 
Meldingen fra Esepigerne lyder på, at de nu er 74 Esepiger, 2 er udmeldte og 1 udmeldt pga. kontingent-

restance. Der nåede kun at være et arrangement i 2020, vin & Tapas, og de håber at komme i gang til påske 

i 2021. 

Vi ser forsat frem til mange års godt samarbejde. 

Landsbestyrelsen. 
Det kan mærkes vi har fået en ny landsformand som kom direkte fra aktiv tjeneste i Søværnet.  Det virker 
som om der er kommet mere styr på tingene, f.eks. tog han selv styringen i forhold til at få lavet en ny 
aftale med Computer Camp, og en tidsfrist for hvornår vi kan forvente det dyrt betalte medlemssystem 
fungerer efter hensigten og at det blev meldt ud til os. I starten af 2021 burde det være muligt at bruge 



medlemssystemet som forventet, og også Slopkisten på Landsforeningens hjemmeside burde fungere. Det 
var nye toner. 
Der er mere åbenhed og man mærker der er kommet nye øjne på den daglige drift på Landskontoret. Også 
det, at man vil afholde de 2 årlige Landsbestyrelsesmøder ude i afdelingsstuerne er nyt. Det første skulle 
være her i Esbjerg 6.-7. marts, med os som arrangør, men er nu skubbet til maj. 
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 de der ikke er taget. 

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

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. 

Fra forsamlingen var der et forslag om at købe billigere øl for derved at øge fortjenesten.  Formanden 

kunne fortælle at dette har været prøvet før, men der var ikke salg i de billige øl, så det blev opgivet. 

Med henvisning til de ændrede priser i baren mindede et medlem forsamlingen om at vi ikke var et 

aktieselskab, der skulle udbetale udbytte til aktionærerne.   

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. 

 

Med hensyn til forventningerne for indeværende år. 

Det er begyndt rigtigt skidt, med total nedlukning som har stået på siden primo december 2020. men nu ser 

det heldigvis ud til at lysne.. 

På indtægtssiden forventer vi realistisk set ikke nogen væsentlige indtægter, udover kontingenter, før vi 

måske kan få lov, at afholde vore arrangementer i fest-ugen, uge 32/33-2021. 

Som i måske har bemærket, har vi grundet en meget lav avance på salg af drikkevarer, set os nødsaget til at 

sætte prisen op til 15 dkk, pr. genstand. Vi betaler en indkøbspris på i gennemsnit 6,69 dkk pr. genstand, 

hvoraf Tuborg  Classic er den dyreste 7,60 dkk (ca. 80 til 85 % af ølsalget) 

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



Lotteriet, som normalt er en rigtig god indtægtskilde, forventer vi også et godt udbytte efter at vi nu har 

fået lov til at åbne igen. 

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

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

Medlemstallet er svagt faldende, pr.d.d. er vi ca. 256 medlemmer, det er nok en tendens vi må erkende vil 

fortsætte. Dvs. små 120.000 i kontingent indbetaling, hvoraf vi betaler 38.400, til Danmarks 

Marineforening. 

 
Som i måske har bemærket, her først på året, har vores hjemmeside været lukket ned. Dette skyldtes en 
kontrovers, vi har haft med vores hidtidige IT- leverandør: ErhvervsWeb-Design.  
EWD fakturerede os i november 2020, for de kommende 36 mdr. I alt 15.000 DKK. Hvad vi ikke ville 
acceptere. EWD henholdt sig til, at vi var bundet af en kontrakt, hvoraf det fremgik at der var 90 dages 
opsigelse, inden udløb af de første 36 mdr.  
Vi henholdt os til, at vi ikke på noget tidspunkt, havde indgået nogen kontrakt med EWD, da vi oprindeligt 
havde entreret, med en medarbejder ansat hos Electronic Center Esbjerg. Vedkommende medarbejder, var 
så senere blevet ansat hos EWD, uden vores vidende. Han supporterede vores hjemmeside, som han hele 
tiden havde gjort. Da så ovennævnte faktura dukkede op fra EWD, det skal her bemærkes at da vi modtog 
fakturaen, var det for sent at opsige kontrakten, de 90 dage var overskredet, viste det sig at nævnte 
medarbejder, ikke mere var ansat hos EWD.  
Vi henvendte os til EWD, og foreslog at vi ville acceptere en 1 årig løsning, men EWD ville slet ikke 
forhandle med os, den fremsendte faktura stod ikke til diskussion. EWD valgte så at lukke vores 
hjemmeside, altså at tage Esbjerg Marineforening som gidsel, i en strid mellem EWD og Electronic Center.  
Vi diskuterede flere løsninger, bl.a. efter en snak med en advokat, som gav os et par forsk. Scenarier:  
Vi kunne køre en sag på EWD, som både kunne blive langvarig og dyr,  
Vi kunne starte helt fra scrats, som ville koste os i omegnen af 15.000 DKK.  
Vi valgte så, i forening med Electronic Center Esbjerg, at betale EWD’s faktura, så vi og Electronic Center, 
betalte halvdelen hver. Vi modtog så de nødvendige data og koder fra EWD.  
Det skal også bemærkes, at vi i 2018, havde indgået en aftale, via omtalte medarbejder/EWD, ang. Et 
”klippekort” til IT-support timer på 5.000.-dkk. Dette kort er aldrig blevet brugt. Vi bad så EWD om at 
refundere de 5.000,-dkk. Svaret fra EWD var at man ikke refunderede ubrugte timer.  
Vores hjemmeside bliver i fremtiden, supporteret af Centex, som også fremadrettet vil være vores IT-

leverandør.  

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

nogle er som sagt faste, så vi vil igen søge om Covid-19 støtte, når det er muligt. 

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 svært år, og at vi imødeser det 

kommende år, med blandede følelser.   

 



Efter kommentarerne fra kasseren spurgte dirigenten om der var spørgsmål. 

Da det ikke var tilfældet anså dirigenten regnskabet for godkendt, hvilket forsamlingen kvitterede for med 

bifald. 

 

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

På dirigentens forespørgsel oplyste formanden at der var indkommet et forslag om at holde åbent 2 dage 

om ugen. Forslaget var allerede effektueret, idet der ud over lørdag også ville blive holdt åbent på onsdage 

fra 10 til 13. Efter nogle måneder ville ændringen blive evalueret.   

Derudover oplyste formanden at de 2 forslag til vedtægtsændringer fra sidste års aflyste sendemandsmøde 

ville blive fremsat på årets sendemandsmøde i Skagen. 

 

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 John Koudal 

7B)          ”                ”                ”               Peter Winther 

7C)          ”                ”                ”               Nils Brandt Petersen        

7D)          ”                ”                ”               Preben Helsinghoff             

7E)          ”                ”                 nyvalg    Jimmy Fruergaad               

7F)          ”                ”                genvalg   Søren Simonsen 

7G)         ”                ”                  ”             Rolf Christensen 

7H)          ”               ”                  nyvalg   Kendt Hug 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 

Alle genvalgtes. 

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. Skyttelauget    

13. Eventuelt 

Der var et forslag om at holde julefrokosten i et lokale der kunne rumme alle, og ikke som i stuen med 

halvdele på 1. sal.  Formanden oplyste at det ville være ”dyrt” at leje sig ind ude i byen, men han ville tage 

forslaget med på næste bestyrelsesmøde. 

Et medlem ønskede at vide om det ville være muligt at gøre adgangen til stuen kørestolsvenlig.  Til dette 

bemærkede formanden at det havde været undersøgt før, og at det ville blive ret bekosteligt. Han lovede 

dog at bringe spørgsmålet op for bestyrelsen. 

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

klokken 16:50. 

 

 

Referent: Nils Brandt Petersen 

 

Formand: John Koudal 

 

Dirigent:  Knud Erik Høeg  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


