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Formandens beretning 2018
Flag gaster til Flaget, rejs jer – sæt på halv ----Vi har sidste år mistet
1 gast Frisørmester Poul Hansen
Poul var en trofast gæst i Marinestuen, og var altid frisk med en kommentar. ÆRE være
Pouls minde.
Året startede med nytårskuren, - godt 35 gaster var mødt op til hyggelig søndag, hvor vi
skålede det nye år ind, og fik udnævnt årets Sabelgast Rud Jürgensen. Tak til jer som ydede
en indsats denne dag
Så blev det torsketid, den årlig Torskespisning forløb lige efter bogen. Der skal lyde en stor
tak til Gert Dethlefsen for sponsoratet af torsken. Torskeholdet blev lidt anderledes pga.
Leo Johansen sygdom, men Preben Velling trådte frivilligt til, - så tak til dig Preben. Håber
du er klar til næste år, selv om Hovmesteren brokkede sig over at stykkerne var vel store.
Tak til Hovmester Toni og hans team i Kabyssen. Denne aften fik vi også uddelt 3 x 25års
tegn, Claus Gorski, -Thies, - Karsten Pedersen, - tillykke til jer.
Vores nye Gast Jacob Therkildsen, barnebarn af afdøde æresmedlem Poul Therkildsen, blev
budt velkommen, hvilket udløste en ringning med LAXENs klokken, Jacob gav en omgang.
(1000 kr.)
Februar, - startede med uddeling af Sofus minde legat, som i 2017 gik til Jonas Sørensen.
Jonas har startet sin skibs karriere på Marstal søfartsskole. I 2017 uddelte Sofusminde legat
også en hjertestarter til Kattgatspejderne. Som et lille sidespring kan jeg nævne at
Kattgatspejderne, har fået alle vores gamle gryder.
Den 24 februar afholdte vi generalforsamling, her var der fuldt hus. Trods af sidste års
kontingent stigning, og en trussel fra 22 gaster om at de ville melde sig ud, blev det
heldigvis ikke til mere end 2. Gud ske lov.
Generalforsamlingen 2017, vil nok gå over i historien, for den slukne Skyttelaugs kasse fik
tilført midler fra 2 Gaster 20.000 kr. i alt. Tak til Peter Kristiansen, - Hanne og Lars Meyer.
Godt gået.
2017 fik Marineforeningen også ny Banjemester, Bent H Nielsen havde valgt at stoppe og
blev afløst af Jørgen Holm.
I 2015 fik vi et foreslog fra et medlem ang. Rygepolitikken i Marinestuen, vi har i
bestyrelsen ikke syltet forslaget, men har skærpet at men ikke ryge når der spises og at
rygningen foregår udenfor. Jeg synes det går fornuftigt, men vi har stadig et par
provokatører iblandt os, -desværre, -jeg kan simpelthen ikke for stå folk med KOL forsætter
deres selvmord.
Resten af aftenen forløb roligt, tak til Toni for god mad.
Distriktsmøde i februar var i Randers, vores nye dist. Formand Lars Gættermand var vel
forberedt, dejligt, - nye tider, - et rigtig godt møde, hvor Lars fortalte om Landsforeningens
fremtids planner, bla. med indkøb af nyt Edb-program (er under implementering. Skype
møde i feb.2018). Medlemstallet er for nedadgående, og Lars opfordrer til hvervning af nye
medlemmer. Her tænkte han på Viborg som har en støtte afd. på 80 medlemmer, Lars
mente at den tid med PIN 1ere er slut. Viborg er 44 Gaster, kun PIN 1.
Lørdag den 25. februar deltog vi til kransenedlæggelse i Ebeltoft
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For 275 år for Kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup død. Benstrup er født i Ebeltoft
og Landsforeningens næstformand er i familie med Kommandøren, og det var Søren
Konradsen der nedlagde kranser.
8. Den 28. februar kunne Ebeltoft Marineforning fejre 100 år. Festen startede i Kirken til fest
gudstjeneste efterfuldt af en reception i Marinestuen
Lørdagen efter blev der af Galla middag på Park Hotel for indbudte gæster.
9. Landsskyttestævnet blev afholdt i Skive. Et stort vellykket arrangement. Vi overnatter på
Skive kaserne, i 2 mandstuer, superfint. Vi er værter for stævnet i 2020.
10. Marinehjemmeværnet afholdt deres årlige SURVEX ud for Djursland weekenden den.25. i
alt 5 skibe og 60 mænd, og vi beværtede på bedste vis. Vi har fået meget ros af
besætningerne.
Allan Smith fra Ålborg har inviteret os på sejltur senere i år.
11. Martha frokosten forløb lige efter bogen, dog kom er ny skipper til. Maskiner havde samme
besætning som sidste år
12. Den 17. april blev der afholdt påskefrokost, en god tradition hvor vi kan inviter Fruerne på
frokost.
13. Årets Soldaterudflugt blev aflyst pga. manglende tilmelding, men prøver til igen.
Vores gl. Hovmester Anton Pedersen fik overrakt et hæderstegn for sin indsats ved
Marineforeningens 100 år jubilæum. Kære Anton P,
Du har ikke kun lavet mad til foreningen til vores jubilæum med også i en over række
førhen, Du har også altid være et medlem som havde sine meninger på godt og ond,
Humøret har i hvert fald ikke fejlet noget i den tid jeg har kendt dig.
14. 4/5 maj Danmarks befrielse blev vanen tro afholdt ved Baunehøj Mølle, efter fulgt af et
traktement i Marinestuen.
Tak til Henrik Søren og Gunnar. Gunnar er desværre ikke medlem mere.
15. 9. maj Søværnets dag afholdtes som det plejer på Fregatten Jylland. Søværnets
Tamburkorps fremførte et underholdende tattoo. Håber at der er flere der vil med.
16. Ålborg Marineforning kunne den 12. maj fejre deres 100 år
Vi var 4 afsted fra Grenaa, men sammen med Ebeltoft blev vi en lille sammentømret flok. I
Ålborg fungerer TAXA bare og det er billigt, vi blev transporteret rund til de forskellige
arrangementer til UG. Her kunne Grenaa lære noget. Kammeratskabsaftenen, tja og jo det
bare bedre end i Korsør, men usselt var det alligevel. Pulver kartoffelmos med kød, De
kalder det vist Gullasch, 1,5 time fra første til sidste mand havde fået at spise, men vi var jo
i godt selskab så det gik. Som lidt lokalt kendt, guidede jeg vores lille selskab rundt i
Fjordbyen, et klondike uden lige. På hotellet holdte Ebeltoft Marineforning HOF, og
Natportieren havde gode kunder hele natten, selvom han udgik for vore ølmærke, ”jeg
sælger bare de dyre øl til samme pris, for så bliver I jo lidt længere.
Selv Sendemandsmødet forløb udmærket, en god dialog.
Så blev det tid til Galla på Hotel Hvide Hus. Jeg kan ikke huske hvad vi fik, men dyrt var det.
SNYT GRØNÆRT. Vi tog tidligt på vore eget hotel og forsatte festen.
Randers afholder i 2019 Sendemandsmødet, og vil gøre det på en lidt anden måde. Der skal
kun være Kammeratskabsaften og sendemandsmøde.
17. Dameturen gik til Gjøl, hvor damerne fik set Gjøltrold fabrikken, Kirken plus diverse. En go
tur.
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18. Så nåede vi til juni. Første gang for FESTiVAND, trods det store arbejde vil jeg sige at det
blev en succes. 100% opbakning fra foreninger og erhvervslivet gjorde at det blev til den
chance det blev
Det er bestemt at vi forsøger igen i år.
19. Dr Margrethe den 2 uden Prins Henrik, besøgte den 15 Hobro og Mariager, Vi deltog med
flaget. Efter frokost blev vi inviteret indenfor i Hobros Marinestue.
20. Den 16. Gud forbyde en gentagelse afholdte Danmarkssamfundet Valdemarsdag i Ebeltoft,
Pga. Af Kirken var booket den 15. maj skød men det en dag. Danmark Samfundet
repræsentant på Djursland Ove Mikkelsen takkede af efter mange år på posten. Afløseren
blev Ebeltoft Marineforning.
21. Grill festen blev afholdt den 17. Der var god tilslutning og stemningen var i top ikke mindst
vores musiker som var i topform.
Han fik afløsning i pausen af SKAL DET VÆRE MENT SÅ KENT. Super underholdning.
22. Den 4. juli gik turen til Rindsholm Kro, hvor der blev lagt kranse til minde om de faldne
soldater og frihedskæmpere. Derefter blev vi trakteret med en god skafning. Rindsholm
Kro er Danmarks eneste private Mindepark for faldne Soldater. Parken er i dag et
anerkendt udflugtsmål, hvor der hvert år kommer nye elementer til Parken, sidst var det
Søværnet, der leverede en Kanon. Vi har en stående invitation til at deltage den. 4. juli.
23. Den 8. juli Kørte vi en tur til Flensborg, til Dampskibs festival.
Det afholdes hvert andet år. Til jer son ikke har været med, opfordre jeg jer til at deltage,
Flensborg kan bare det der med hygge. Vi fik set alkens maskiner indenfor damp og sejlet
med de flotte dampskibe, der blev selvfølgelig også tid til lidt grænsehandel.
24. Fregatskydningen kommer jeg let over, - det blev en dublet
Tillykke til Henrik Møller endnu engang.
25. 5 september. Flagdagen er nu så gammel at den køren på skinner, først flaghejsning på
Rådhuset, morgenmad i rådhuset kantine, også frokost i Marinestuen.
Tyskaftenen blev afholdt den 22. Viggo leverede endnu engang ”le chefs Haralds” Eisbein
mit Sauerkraut. Og igen til jer som ikke har prøvet det, kan det kun anbefaledes.
26. Romsmagningen i oktober blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding. Måske var pris
for dyr? men det er jo svær at sige før men har prøvet det. Øv.
27. Julemarkedet i november, vil jeg betegne som en tradition, der er kommet styr på
kræmmere og ikke mindst strøm og varme, ”tak Søren”. Vi låner plastik borde hos
Grejbanken, som letter arbejdet betydeligt, Scenen lever Kai Strand, så det kører, også gir
det lidt til kassen.
28. Kammeratskabsaften er jo en Tradition med Gule ærter, desværre er vi jo i konkurrence
med Vild med Dans og Færge kroen, så tilslutningen var lidt sløv. Måske skulle datoen
flytte, NOGEN ideer.
29. Julemåneden afholdtes der julefrokost, her var tilslutning rigtig god, og det blev en rigtig
hyggelig dag. Vi mistede desværre en musiker midt under det hele. Men lad nu det ligge.
Det var så min beretning af 2017.
Skål!
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