
 
              22. årgang nummer 90 – april 2021 

 
Ordinær Generalforsamling 2021. 

 

Hals Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling når Corona-restriktionerne bliver ophævet.  

 

Generalforsamlingen finder sted i Marinestuen.                                                                                                                    

Dagsorden i følge vedtægterne 

Der gøres opmærksom på følgende: 

I henhold til landsvedtægternes § 32 stk. 2 

skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skriftligt være formanden i hænde senest 

den X. XXXXXXXX 2021. Eller 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Datoen for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres i lokalavisen ”Dronninglund Hals”. 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

3. Årsregnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens orientering og forslag/planer for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg til bestyrelsen: 

a.: Valg af kasserer. 

b.: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

c.: Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

      8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

      9.  Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 

10.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer. 

11.  Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen vil der komme en orientering fra distriktsformanden. 

 

 

 

 



 
HALS MARINEFORENING 

NÅR DET HELE IKKE SKAL ”GÅ I PØLSER!” 

Lune 
frikadeller 
6 stk. KUN 50,- 

 
 

PETERS FISK 
CLAUS TLF. 42 24 59 52 

Car

l Frederik 

Vi ses på Carl Frederik 

Havnen 3 • 
Hals 

Tlf. 98 25 10 01 

Madstedet for alle... 
Restaurant 
& Grillbar 

Torvekroen 
Torvet 3 . 9370 Hals 

Tlf. 98 25 14 00 
 

www.torvekroen.dk 

98 25 21 92 
MOBIL 21 28 21 92 

Autoriseret kloakmester 

Måholtvej 29 . 9370 Hals 

JOHN MADSEN 

Alt i slamsugning 
udføres 

12000 liter slamsuger med 
højtryksspuling 
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Bestyrelsens klumme. 

Forår og sommer og dermed lysere 

tider står for døren. Siden sidst har vi i 

Danmark været igennem 2. bølge af 

denne forbistrede Covid 19 virus, som 

Hals Marineforening har været hårdt 

ramt af. Hårdt, fordi vi har været nødt 

til at overholde forsamlings-

restriktionerne, som har afholdt os fra 

at udføre vores sædvanlige aktiviteter.               

I august sidste år troede vi på en lille 

åbning men den blev dog hurtigt lukket 

ned.  Vi nåede dog at afholde en meget 

udskudt men dog hyggelig servitør- og 

sponsoraften.                         

Genåbningen af stuen, som blev 

forsøgt med mundbind når man kom 

og når man stod op, varede ikke længe. 

Sidste aktivitet blev foretaget i august, 

da vi havde indkaldt til arbejdsdag. Det 

blev lidt af en fuser, da restriktionerne 

forhindrede udførelsen af de fleste 

arbejdsopgaver.  I stedet blev der 

ryddet op i vores lagerrum.                  

Siden da er ulkeaften, ålegilde, 

julefrokost, torskegilde. Servitør – og 

sponsoraften og senest vores februar-

generalforsamling blevet aflyst og vi 

ved stadig ikke i skrivende stund, 

hvornår vi kan afholde alle disse 

aktiviteter.  På landsplan er 

distriktsmøder, landsskyttestævne og 

sendemandsmøde også blevet aflyst 

eller udskudt. 

Vores dejlige marinekor har ikke givet 

lyd fra sig i snart et år, hvilket har 

medført, at de mange arrangementer, 

som var planlagt heller ikke er blevet til 

noget. Ole Peter, Karsten og Peter er 

ved at få stress, for, som de meddeler, 

så er det uvist hvornår stemmerne skal 

bruges igen. 

Skyttelavet har heller ikke fået skudt 

sig ordentligt ind men er trods alt 

begyndt at skyde med max 5 skytter ad 

gangen hver anden tirsdag i hver 

måned. 

Bestyrelsen har dog ikke lagt sig 

fuldstændig fladt ned grundet 

omstændighederne. 

Udluftningsystemet i stuen er blevet 

fornyet med en bedre udgave og 

betræk på vore stole er blevet 

udskiftet. Ved eftersyn af vores 

elektriske installationer, blev det 

nævnt af elektrikeren, at vi havde en 

del ulovlige installationer i stuen og i 

samme øjemed, fremkom der en ide 

om at få en rist på herretoilettet. 

Begrundelsen for dette ønske er, at 

efter vore aktivitetsaftener ser gulvet 

ikke ret pænt ud, da det kniber for 

nogen at holde fyren helt ud over 

urinalen eller også er det fordi nogen 

tror den er større end den reelt  er.  

Terrassen ved skyttelavet hus trænger 

også til en omgang. Vi har derfor 

ansøgt om et sponsorat til udgifterne 

hos fondene i Ulsted og Hals 

Sparekasse.  

Da vi i næsten et år ikke har haft 

nævneværdige aktiviteter og dermed 

heller ikke nogen omsætning, som 

hjælper på økonomien, så besluttede 

bestyrelsen at sende et 

bekymringsbrev til landledelsen. I 

brevet påpegede vi, at grundet 

økonomien kunne det være en ide, at 

nedsætte kontingentet i indeværende 

år også på grund af manglende 

aktiviteter for vore medlemmer som 

selvfølgelig også må være gældende på 

landsplan. Svaret fra landsledelsen var 

desværre negativt og en afvisning af 

vores forslag. Inde i bladet kan man 

læse brevet til Landsbestyrelse fra Hals 

Marineforening og det tilsendte svar. 

Som noget nyt vil der i hvert nummer 

af Skansen være referater fra de 

afholdte distriktsmøder samt referater 

fra de kvartalsvise 

forretningsudvalgsmøder. Så kan alle 

følge med i, hvad der sker lokalt og 

hvad der besluttes på landsplan. 

Lige før jul gik vores tidligere 

bestyrelsessuppleant Ib fra borde og 

ved nytårstid måtte vi sige farvel til 

vores mangeårige servitør Gert. Vi har 

assisteret med fanevagt ved 

bisættelserne i Hals kirke.                            

Æret være deres minde. 

 Gerts bortgang har bevirket, at Allan 

Madsen indgår i bestyrelsen, Tommy 

overtager udlejning af marinestuen og 

udfærdiger servitørvagtlisten., Kjeld er 

ansvarlig for flagudvalg og mærkedage. 

Allan Pedersen og Kim er hovmestre og 

skaffere. 

I marts fik vi en henvendelse fra Hals 

Bådelaug om at afholde et møde 

angående en gangbro foran vores 

nyanlagte terrasse. Der blev aftalt 

møde på terrassen søndag d. 7. marts 

med bådelauget for Hals. 

Her et kort referat fra mødet kl. 9.00 

søndag d. 7. 3. 

Mødedeltagere fra bådelauget var 

formand og driftsleder og fra 

marineforeningen var der 6 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bådelaugets formand undskyldte den 

manglende kommunikation samt den 

hidtidige fremgangsmåde og håbede 

på, at det blev en engangs- foreteelse.  

Derefter fremkom bådelaugets ønske 

om at anlægge en gangbro ud for 

marineforeningens terrasse så der 
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kunne etableres 3 helårs bådpladser. 

Fra marineforeningens side ville man 

kunne leve med en bådplads i hver side 

at de to eksisterende gangbroer, altså 

to, men ikke i midten.  

Det blev oplyst at der fra 

marineforeningens side er betalt 

250.000,- kr. for etablering af terrasse, 

belysning og borde-bænkesæt for 

medlemmernes kontingentkroner og 

for at alle halsboer, turister og andre 

samt foreningens medlemmer kunne 

nyde den smalle havneudsigt. 

Fra marineforeningens side blev det 

foreslået, at bådelauget til en hver tid 

kunne benytte gennemgangen foran 

Marineforeningens hus. Bådelauget 

kunne derved spare anlæggelse af bro 

og optimere med to i stedet for 3 

pladser. 

Det var der desværre ikke forståelse for 

og mødet blev derfor hævet uden 

resultat. 

Fra marineforeningens side har vi 

foreslå et møde, hvor kommune, 

bådelauget og marineforeningen 

deltager. På den måde vil detaljer 

komme frem og evt. tegninger planer 

og priser blive kontrolleret. Vi fra 

marineforeningens side forsøgte at få 

detaljer frem ang. en evt. fortjeneste 

på anlæg kontra udgifterne til planen. 

Det var ikke muligt at få oplysninger 

om dette. 

Med næsten 250 medlemmer af 

Marineforeningen i Hals er vi en 

forening, som folk lægger mærke til. 

Alle holder vi af foreningen og det 

kammeratskab, vi finder i samværet 

centreret omkring marinestuen. To 

gange er der i normale tider åbent for 

medlemmerne. Alligevel kan man høre 

den gamle sang om, at 

Marineforeningen kun er et traktørsted 

eller hvis man er særlig negativ, så 

udnævnes marinestuen til et af de 

bedste værtshuse i Hals. Så er linjen 

ligesom lagt. Der kan ikke komme 

noget godt fra den kant, synes at være 

meningen med den spydige 

betragtning om foreningen og dens 

medlemmer. 

Nu kan man selvfølgelig tage det med 

sindsro, for kritikken kommer i hvert 

fald ikke fra medlemmerne 

(forhåbentligt) men fra 

udenforstående. Synspunktet bunder 

vel dels i manglende interesse for hvad 

en Marineforening egentlig står for 

men vel også i det billede af datidens 

sømænd, som ofte kom frem i viser og 

sange. Sømanden har en pige i hver en 

havn og mere af den skuffe. De fleste 

har overhovedet ikke nogen 

fornemmelse for, hvad det betyder at 

være på søen i længere tid. Vi mødes jo 

på baggrund af århundreders 

traditioner blandt danske søfolk og alle 

der har interesse for livet til søs. Så det 

kan vel ikke undre nogen, at vi også 

kan lide – en lille én.  Når det så er 

sagt, så har Hals Marineforening i år en 

enestående mulighed for at synliggøre 

Marineforeningen  på en helt anden 

måde overfor lokalområdets beboere. 

Her i 2021 runder vi et skarpt hjørne 

nemlig foreningens fødselsdag. Vi skal 

til at fejre vores 75 års jubilæum og kan 

gøre det ved at arrangere en festdag 

ikke kun for marineforeningens 

medlemmer men gøre som tidligere 

tider, hvor vi arrangerede aktiviteter, 

som de lokale fulgte med stor 

interesse. Her tænker vi på, da Kong 

Neptun kom sejlende ind og 

inspicerede marinerne og især da en 

eller to blev kølhalet.                                     

Vi havde femkamp med besætningen 

fra vores venskabsskib Skaden og Hals 

kommunes politikere udfordrede os 

med aktiviteter foran Skansen og 

Brandvæsenet var med til vandkamp 

og meget mere af den slags. Det har vi 

nu fået mulighed for at gentage. To 

store sponsorater fra Sparekassen 

Vendsyssel i Ulsted og Hals har gjort 

det muligt at få vores ønsker til at få de 

elektriske installationer i orden, risten 

på toilettet og terrassen ved 

skyttelavet kan istandsættes, når og 

hvis vi samtidig vil afholde en 

jubilæumsfest à la tidligere tiders 

aktiviteter til glæde for lokalområdets 

beboere. Derfor nedsatte bestyrelsen 

et ad hoc udvalg, som skulle planlægge 

udførelsen af vores jubilæum. Karsten, 

Ole Peter og Poul Erik er fremkommet 

med en foreløbig plan, som løbende 

kan revideres, hvis og når alle vores 

medlemmer kommer med gode ideer 

til dagens program. Lige nu ser det 

således ud :   Se næste side.  

Der er mange muligheder for at ændre 

programmet. Især hvis der kommer 

gode ideer fra medlemmerne. 

 

»Skansen« udgives af Hals 

Marineforening og udkommer fire gange 

årligt. 

Indlæg til bladet sendes til redaktionen. 

Ansvarshavende:  

Formand: Jesper Skov  

Næstformand: Kim Jørgensen  

Redaktionen: 

Poul Erik Lyngdorf  

Tlf. 21 28 67 95 

pouleriklyngdorf@gmail.com 

Stof til næste nummer skal være 

redaktionen i hænde senest den 1. juni 

2021.  

Mail: 

Pouleriklyngdorf@gmail.com  

Navne og adresser på bestyrelsens 

medlemmer samt diverse udvalg, finder  du  

på een af de sidste sider. 

 

mailto:pouleriklyngdorf@gmail.com
mailto:Pouleriklyngdorf@gmail.com


 

 
 

                                              

Dagsprogram for Hals Marineforenings 75 års jubilæum. 

10.00  Distrikts 12 kanonlaug skyder jubilæet i gang.                                                                                                        

Konkurrence om flest skud på 5 min.                                                                                                                                 

Kong Neptun ankommer og bydes velkommen. 

10.15  Kong Neptun inspicerer marinerne og søværnets besætning.                                                                               

Marinere, som ikke er reglementeret påklædt, kølhales. 

10.30  Hals Marinekor hilser Kong Neptun velkommen og viser deres kunnen.  

10.45  Jubilæumstaler 

11.00 Ti-kamp-holdene inddeles efter alder inspiceres af Kong Neptun.                                                               

Fregatskydning starter op af Hals Marineforenings skyttelav.                                                                                       

Ti-kampen og skydning fortsætter og forventes afviklet kl. 15.00                                                                               

Alle ti-kamp disciplinerne skydes i gang af Kong Neptun.  

11.00 – 14.00 skafning.                                                                                                                                                           

Der serveres 2 pølser med brød og sodavand eller en fadøl til alle. 

13.00  Hals Marinekor viser deres kunnen.  

15.00  Ti-kamp afsluttes med præmieoverrækkelse. 

15.30  Hals Brandvæsen giver opvisning i vandkamp og skum.                                                                                 

16.00  Hals Marinekor afslutter jubilæumsdagen.     
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Dametøj 

fra str. 34 

til 56 

 

Herretøj 
fra str. small 

til 6 XL 

 
 
 

 
Torvet 7, Hals 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

WWW.HALSAUTO.DK 

HALS 
MOTORVÆRKSTED 

TLF. 98 25 13 30 
AUT. VOLVO PENTA FORHANDLER, REPARATIONER 

OG SERVICERING AF BÅDMOTORER 

 
 
 
 
 
 
 

WWW.HALSMOTOR.DK 

http://www.halsauto.dk/
http://www.halsmotor.dk/


 
 
 

HALS MARINEFORENING 
AKTIVITETSKALENDER 2021 – 2022 

 

Følg opslagene i Marinestuen med tidsangivelser / 

menu og priser på de forskellige arrangementer. 

 
2021 
Lørdag  d. xx/x     Torskegilde ................................................................ kl. 13.00 
 
Lørdag  d. xx/x     8/2   Sponsor / servitørfest ........................................ kl. 18.00 
 
Lørdag  d. xx/x    HMF GENERALFORSAMLING ...................................... kl. 14.00 
 
Fredag  d. xx/x    Foredrag i stuen ........................................................  kl. 18.00 
Lørdag  d. xx/x    Fregatskydning .......................................................... kl.  09.00 
 
Lørdag  d. xx/x    Sommerarrangement / Jubilæum.............................. kl. ??? 
 
Løedag d. xx/x    Ulkeaften .... .............................................................. kl. 18.00 
 
Lørdag  d. xx/x    Ålegilde .....................................................................kl. 13.00 
 
Lørdag  d. xx/x    Julefrokost.................................................................kl. 13.00 
 
Søndag d. xx/x     Glögg & æbleskiver......::.......................................... kl. 13.00 
 
 
2022 

Lørdag d. xx/x    Torskegilde ............................................................... kl. 13.00 
 
Lørdag d. xx/x    Servitør- / sponsorfest .............................................. kl. 18.00 
 
Lørdag d. xx/x    HMF GENERALFORSAMLING ..................................... kl. 14.00 
 
HALS MARINEFORENING AKTIVITETSKALENDER 2019 – 2020. Følg opslagene i Marinestuen 
med tidsangivelser / menu og priser på de forskellige arrangementer. Ret til ændringer 
forbeholdes. Kuvertprisen betales ved tilmeldingen, som er bindende. Bestyrelsen vil her 
gerne komme med et par bemærkninger vedrørende hvad, der anses for at være den korrekte 
påklædning ved HMF og Skyttelavets arrangementer. Der har i årets løb været en del 
forespørgsler om dette emne - især om hvorvidt blazer og grå bukser eller det som nogle 
benævner “uniform”, er obligatorisk eller ej. Bestyrelsen vil gerne pointere, at der IKKE 
er noget, der kan sidestilles med “uniformstvang” eller lignende til disse arrangementer. 
Bestyrelsen anbefaler dog, at medlemmerne møder op i “uniform”. Dette for at markere, 
at det er medlemmer af foreningen, der mødes og at netop påklædningen kan betragtes 
som en ting, der virker som en art samlingspunkt, samt at der er tale om profilering af 
foreningen,især hvis fotos bliver offentliggjort i SKANSEN eller i lokalaviserne. 
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Nyt fra Skyttelavet 
 

 

   
 

Nyt fra Hals Marineforenings Skyttelav. 

Alle medlemmer af Hals marineforenings kan være medlem af skyttelavet.  

 

Sted :  Skydning afholdes i Skyttelavets hus overfor Marinestuen. 

Dato : Hver 2. tirsdag hver måned eller efter tilmeldingerne.. 

Tidspunkt :  kl.  19.00 

 

De bedste hilsner 

Formand for skyttelavet 

Finn Munk Andersen. 
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HALS MARINEFORENING 

Malerfirmaet 
Janni Priis 

Alt i tapet- og 
malerarbejde 

Kjeldgaardsgade 1, 9000 Aalborg 

Ågårdsvej 7, 9370 Hals 

Telefon 22 12 13 07 

malerfirmaetpriis@gmail.com 

mailto:malerfirmaetpriis@gmail.com
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Hals Marineforenings 
medlemsbrevkasse 

Som noget nyt vil bestyrelsen gerne, at medlemmerne har mulighed for 

medindflydelse på marineforeningens fremtidige virke. 

 
Har du lyst til, at komme til orde her i ”Skansen” så har du mulighed for, at 

få dit indlæg på tryk i det næste eller i det efterfølgende nummer. 

 
Som medlem kan du være med til at påvirke aktivitets-niveauet i marine- 

foreningen ved at fremkomme med forslag til nye tiltag. f.eks. aftenarran- 

gementer, besøg på virksomheder, udflugter, ølsmagning eller andet, som 

du har på hjerte. 

 
Du kan give dit forslag til et bestyrelsesmedlem 

eller bare lægge det i postkassen. 

 

 
Mit forslag: 

 
 
 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 
Bestyrelsen meddeler... 
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Nye ændrede regler ved udlejning af 
Redningshuset 

Regler for udlejning af Redningshuset til medlemmer 

under Hals Marineforening. 
 

1. Ansvarlig for udlejning er bestyrelsesmedlem og hovmester Tommy Stjernby. 

2. Redningshuset kan kun lejes af medlemmer af Hals Marineforening og medlemmet skal 

deltage under arrangementet som ansvarlig. 

3. Udlejning kan kun finde sted til festligholdelse af medlemmernes egne, deres ægtefælles 

/ samlevers eller børns mærkedage. Undtagelse herfra kan ske hvis de pårørende ved et 

medlems begravelse ønsker at leje redningshuset. Særpris 500,- kr. 

4. Ved mærkedage forstås: Jubilæer, fødselsdage, barnedåb, konfirmation og bryllup m.m. 

5. Redningshuset kan ikke udlejes, når foreningen selv skal bruge huset og aldrig på torsdage 

og søndage. 

6. Fiskeriforeningen og Søspejderne kan låne Redningshuset en gang om året uden vederlag. 

7. Ved leje aftales datoen med Hovmesteren. 

8. Nøglen afhentes og afleveres i marinestuen torsdag eller søndag til Hovmesteren. 

Udlejningsreglementet og inventarlisten udleveres ved afhentning af nøglen. 

9. Pris for lejen udgør kr. 1.200, - og omfatter også brugen af glas, service, bestik m.v. 

som forefindes til 60 personer. Fadølsanlæg må ikke benyttes til severing. 

10. Duge, viskestykker, håndklæder m.v. medbringes selv. 

11. Efter udlejning skal Redningshuset være ryddet og klargjort til kl. 10.00 næste dag. 

Rengøringen skal foruden selve huset også omfatte alt service, bestik, glas, lysestager, 

askebægere m.v., som har været benyttet. 

Alt affald skal fjernes. Husk, at dette også omfatter opfejning af cigaretskod udenfor 

marinestuen. (kost og fejeblad forefindes i flaskeskuret) 

12. Eventuelle skader og mangler (iflg. inventarlisten i køkkenet) afregnes efter udlejning 

direkte til Hovmesteren ved efterkontrollen. 

13. Alt afleveres i samme stand, som ved overtagelse. Der må ikke fjernes/lånes noget, 

det være sig service, stole, borde m.m. fra Redningshuset. 

 

 

 

 

 



 



Det muntre hjørne.! 

1. hvorfor gik blondinen i stå til matematik eksamen ved regnestykket 10+5? Hun kunne ikke finde 

10-tallet på regnemaskinen.  

2. En tyveknægt bryder en nat ind i et tomt hus. han roder rundt i mørket og pludselig stivner han 

af skræk. Han hører nemlig nogen sige: “Jesus vil komme efter dig”. Tyven kigger sig om, men 

kan intet se i mørket. han går lidt videre og høre så det samme igen. “Jesus vil komme efter 

dig”. Pludselig ånder han lettet op, for han kan skimte at over i hjørnet af stuen, der står et 

stort bur med en papegøje i. Tyven spørger papegøjen: “Så det var bare dig der sagde det med 

Jesus?”. Papegøjen svarer: “Ja”. Tyven siger så: “Sig mig lige, hvad hedder du?”. Papegøjen 

svarer: “Jeg hedder Mattæus”. Tyven siger: “Det var fandme da et dumt navn. Hvilken klovn 

har fundet på det?”. Papegøjen svarer: “Det er den samme person som har fundet på at døbe 

Rottweileren for Jesus.” 

3. En ung man går ind på apoteket for at købe en pakke med kondomer. Apotekeren fortæller ham 

da, at han kan vælge mellem at købe en pakke med enten 5, 10 eller 20 i. Han spørger ham så 

hvad for en pakke den unge mand godt kunne tænke sig at købe. “Ok, jeg har set den her pige i 

et stykke tid og jeg lover dig for at hun er lækker. Alle vil have hende. Jeg vil derfor gerne købe 

den store pakke kondomer fordi at jeg simplethen tror, at i aften er aftenen, som det går ned. 

Vi skal nemlig have fin middag med hendes forældre og så skal vi videre ind i byen. Når hun 

først har været sammen med mig, så vil hun have mig igen og igen. Så ved du hvad, jeg 

snupper den pakke med 12 i.” Den unge mand køber pakken og forlader apoteket. Senere den 

aften så sætter han sig til bords med hans kæreste og hendes forældre. han spørger hurtigt om 

han må få lov at starte bede bordbøn. Hans bøn varer i mange minutter og til sidst så læner 

kæresten sig over til ham og spørger: “Du har aldrig sagt til mig, at du var sådan en religiøs 

type”. Han svarer hende: “nej, og du har aldrig sagt til mig at din far var apoteker!” 

4. Der var engang tre mænd der kom ned i helvede. Der var en Jyde, en sjællænder og så en 

fynbo. Djævlen kommer traskende hen til dem og fortæller så: “nå mine herre, det er lidt af en 

suppedas i er havnet i. I er tæt på at havne her i helvede for altid, men jeg vil give jer en sidste 

chance for at slippe op til himlen. Det eneste I skal er at bede eller spørge mig om noget jeg 

ikke kan besvare eller ikke kan opfylde”. De tre mænd tænker sig dernæst meget om, og så 

siger sjællænderen: “Ok altså jeg vil gerne have at du giver mig den dyreste Bugatti 

overhovedet der nogensinde er produceret og på forsædet skal Pamela Anderson sidde.” 

Djævlen knipser med fingrene og pludselig står der en Bugatti med Pamela Anderson siddende 

på forsædet – Sjællænderen ryger durk i helvede. Dernæst er det fynboen der kommer op og 

siger: “Jeg vil gerne have at du fremstiller den vildeste og mest avanceret super computer 

overhovedet” Det lykkes djævlen at gøre som der bliver bedt om og fynboen ryger derefter også 

i helvede. Så er det jydens tur og han siger ikke noget, men beder om at få en sodavandsflaske 

med skruelåg. Han skruer låget af prutter i flasken og skruer låget på. Derefter prikker han 

huller i flasken. Han spørger nu djævlen: “Hvilket hul kom prutten ud af?” Djævlen peger på alle 

huller på samme tid, men derefter begynder jyden at grine. Han peger på sin røv og siger: “Nix, 

det her hul”. 

5. En ældre mand kommer kørende på motorvejen. Pludselig ringer hans telefon. Han får taget 

den og det er hans kone: “Alfred min kære! Du må love at køre meget forsigtigt. De siger at der 

er en spøgelsesbilist på E45!!” Alfred svarer: “Ja ja jeg ved det da godt! Men der er altså ikke 

kun én – der er flere hundrede!” 
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Til gennemlæsning: Sendt fra Hals Marineforening 
 
 
Til Landsbestyrelsen for Danmarks Marineforeninger. 
 
Hals Marineforening modtog d. 11. december 2020 skrivelse fra Landsbestyrelsen for Danmarks 
Marineforeninger. I den forbindelse har bestyrelsen for Hals Marineforening afholdt et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19. december 2020 og har en del kommentarer til 
landsbestyrelsens skrivelse. 
 
I skrivelsen fremføres det at de lokale generalforsamlinger udskydes til udgangen af april. 
På nuværende tidspunkt ved vi at forsamlingsforbuddet på over 10 personer er gældende frem til 
28. februar. Som situationen er pt. m.h.t. Covid 19 krisen er der ingen, der tror på, at 
forsamlingsforbuddet vil blive hævet før den kommende vaccine har gjort sin virkning. Dermed er 
generalforsamlingerne ikke mulige at afholde i foråret 2021 
. 
I indeværende år har Marineforeningerne ikke haft mulighed for at afholde de normale planlagte 
aktiviteter, som hjælper med til at afholde årets driftsudgifter. Med andre ord, indtægterne som 
marineforeningerne får på især åbningsdagene, er ikke til stede. Dog fremgår det af skrivelsen af 
11.12.20, at kontingent og indskud vil blive opkrævet, som normalt. Da ingenting er normalt for 
tiden, ser vi med stor bekymring for marineforeningernes fremtid.                                           
Medlemmerne i Hals Marineforening har spurgt ind til, om det ikke vil være normalt at nedsætte 
kontingentet for 2021, da der ingen aktiviteter har været i 2020 og dermed har medlemmerne jo 
ikke fået noget for deres kontingent. Fra flere andre marineforeninger lyder samme ordlyd.  Vi ser 
med stor alvor på den situation, som er ved at opstå, nemlig at en stor del af vore medlemmer 
dropper medlemskabet af marineforeningen. 
 
Hals Marineforening foreslår derfor landsbestyrelsen at nedsætte kontingentet i alt med 75,00 kr. 
så marineforeningerne evt. kan nedsætte deres kontingent med samme beløb. Der er selvfølgelig 
også sket besparelser i forbindelse med at sendemandsmøde og andre møder og aktiviteter er 
blevet aflyst på landsplan. Derfor må vi alle yde lidt til den aktuelle situation. I modsat fald ser vi, 
at en kontingentforhøjelse bliver nødvendig og dermed endnu større medlemsfrafald. 
 
At opkræve kontingent og tilskud vil medføre store økonomiske omkostninger for den enkelte 
marineforening vel vidende at de lokale generalforsamlinger ikke endnu er af holdt. Det vil også 
være forbundet med stor usikkerhed om hvilket beløb der skal indbetales ved udgangen af marts, 
hvor forsamlingsforbuddet endnu ikke er ophævet. Mange af vore ældre medlemmer kommer 
personligt i marineforeningens stue for at betale deres kontingent, hvilket ikke er muligt. 
 
En massiv udmeldelse af medlemmer, vil medføre store besparelser allerede for 2021 og årene 
fremover. Vi i Hals Marineforening ser derfor en løsning på en alvorlig situation både for de 
enkelte marineforeninger men også på landsplan, nemlig at nedsætte kontingentet for 2021, så 
det bliver ”spiseligt” for vore medlemmer og dermed for Danmarks marineforening.  
 
Mvh. 
Bestyrelsen for Hals Marineforening. 

  



 
 

Svar fra landsbestyrelsen: 
 
  



  



 
 

Referat af Distriktmøde afholdt i Aalborg søndag den 6/9 2020 
 

Pkt.1 Formanden bød de 23 repræsentanter fra de 9 afdelinger i DXII 
velkommen og en særlig velkomst til Landsformand Steen Engstrøm. 
Dagsordens pkt.6 flyttes ned til efter pkt. 9 
Pkt.2 Flaghejsning ved Aalborg MF. 
Pkt.3 Mødeleder Formanden for Aalborg Charley Pedersen, referant 
Formanden for Fr.havn Preben Olsen. 
Pkt.4 Godkendelse af referat fra sidste møde i Hadsund I.a.B. 
Pkt.5 Distriktformandens beretning.Se vedhæftet fill. Flaget blev sat på 
halv stang og man holdt et halv minuts stilhed for at mindes vores 
marinekammerater der var gået fra borde siden sidste møde. Formanden 
omtalte desuden at alle afdelinger der ikke havde et CVR. Nr. skal have 
et, det hentes på virk.dk og det er gratis, det skal bruges hvis man skal 
have tilskud fra kommunen eller andre offentlige institusioner. Da 
jubilarstævnet 2020 er aflyst bliver der afholdt dobbelt stævne søndag 
den 29 august 2021. Vi har fået opgraderet vores nye EDB system til et 
der er fremtidssikret og samtidig er vores hjemmeside lagt ind på det 
samme program, vi har fået et abonnement på vores EDB så når der 
kommer noget nyt så skal vi ikke betale ekstra for det. Honorering af 
bestyrelsesmedlemmer ved 40 års uafbrudt medlemskab af en bestyrelse 
en lille fregatlampe, og ved 50 års uafbrudt medlemskab et våbenskjold 
med inskription på guldelox  plade. 
Pkt. 7 afdelingsreporterne. Formændene for de enkelte afdelinger 
aflagde beretning om hvad der har været lavet siden sidste 
distriktsmøde. 
Pkt.8 Regnskab for distriktkassen den viste et underskud på 436,91 kr. pr. 
21/3 2020 så der var bedt om 5 kr. pr. medlem i distriktet på grund af at 
der var 3 100 års jubilæumer og 1 75 års jubilæum i 2021 hvor distriktet 
giver en krone pr. medlem i gave, alle afdelinger har dags dato indbetalt 
5 kroner pr. medlem. 
Pkt.9 Under Dannebrog der blev efterlyst navnene på nye medlemmer på 
bagsiden af bladet som der har været før, er blevet slettet på grund af 
personeldataloven, men man kan under afdelingerne oplyse om nye 
medlemmer i afdelingen. 
 
 
 



 
 
Pkt.6 Landsformand Steen Engstrøm gav en times brifing om sig selv og 
sin karierer i Søværnet samt hans ideer til at hvordan Marineforeningen 
skal forny sig for at få flere medlemmer og om fremtiden for 
Marineforeningen og sagde bl.a. at ved flådebesøg kunne man søge 
Soldatens og Orlogsgasters fond for at få bidrag til at forsøde oplevelsen 
for besætningerne. 
Pkt. 11 Bekræftelse af næste mødested. Da distriktsmødet var blevet 
flyttet på grund af coronakrisen her til september ville man ikke have et 
Distriktmøde allerede i november. Så det blev vedtaget at næste 
Distriktsmøde bliver afholdt i Hobro søndag den 14 marts 2021 kl. 0930 i 
marineforeningen i Hobro. 
Pkt.10 evt. Ingen bemærkninger. 
Her efter blev flaget halet ned ved afsyngelse af sidste vers af Kong Chr. 
Hvor efter der blev serveret Bøf strogonoff. 
Mødet slut kl. 1430. 
 

Charley Pedersen 
  



  



  



  



  



  



 


