
  

 

www.hundested-marineforening.dk 

 Nr 1      januar 2020     39 årgang 

Travaljen 1 - 2020.indd   1 12-12-2019   12:26:46



2 

 

MEDLEMSBLAD 
FOR 

HUNDESTED 
MARINEFORENING 

Havnegade 8- 3390 Hundested 
Tlf. 47 93 88 36 

www.hundested-marineforening.dk/ 
Redaktør 

Hans Jørgen Hansen 
Tlf. 23 39 04 42 

E-Mail: hansjprivat@gmail.com 
ansvh. 

 
Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg       (formand.) 
LI. Karlsmindevej 37…………...      40 74 81 25  
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23,1 …………….20 72 96 20 
Kjeld Jensen          (kasserer) 
Skovhegnet 40………...                  47 93 98 07 
Holger Malmgren   (Banjermester) 
Bygtoften 3…………………..           27 82 04 49              
Niels Vedel              (udlejning)                              
Nørregade 1B, st   ………. …….      29 66 07 58 
Christian Grønbech,                        
 Forsythiavej 8 ……..                       40 20 84 20  
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten ) 
Højsgårdsvej 50……………...          24 85 91 44 
Poul-Erik Knudsen   
Liljevænget 16…………………….  51 43 99 89 
Klaus Bøgeskov Nielsen…. 
Narssakvej 6……………… ……… 21 65 13 84 
Karl Erik Olsen……………...1.suppleant 
Nyvej 9………………………………24 87 59 70 
Thomas Hansen                   2. supleant                   
Ll. Karlsmindevej 24……………… 40 81 12 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningens formål er at styrke nationens interesse 
for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for  
denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og 
kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller 
har været tjenestegørende i søværnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Slopkisten bestyres af Jan Nielsen  
         Kattegat strandhave 3 st.  Tlf.  20 11 72 80 
 
 
                                 Forsidebillede 
ASSISTER  et gammel Mærsk skib ombygget 
OFFSHORE TUG / Supply skib bygget i år 2000 
 
 
 
 

  Åbningstider  på Marinestuen 
           Tirsdag og torsdag 
              15.00 — 18.00 
           Lørdag og søndag 
              11.00  -  14.00 

Travaljen 1 - 2020.indd   2 12-12-2019   12:26:47



3 

 

 I dette nummer af Travaljen er der trykt girokort på side 16. 
Til medlemmer af Skyttelaget, ligger der en seddel med oplysninger om kontingent. 
Til pudseaften var der et sluttet selskab på 14 som pudsede på livet løs – efterfølgende 
var der biksemad. 
Ålegildet var igen i år et tilløbsstykke, der blev udsolgt sammen dag som det blev an-
nonceret. 
Manneaftenen var en god aften, hvor Thomas stod for provianten der stod på brunkål 
med tilbehør. 
Juletræet blev som sædvanlig en hyggedag for børnene – de mødte julemanden og 
Svend Åge spillede, mens de voksne hyggede sig, 
 
Efter den store vandskade vi fik i kælderen den 10.08.19 – er nu alt blevet fjernet og 
trægulvet er blevet brækket op – der blev sat affugtere op, som der stod i 3 mdr. Der 
går desværre lang tid før kælderen er færdig. 
 
En stor tak til alle dem som har stået for lørdagsfrokosterne, som har været godt be-
søgt.  
Ligeledes til de medlemmer, som har hjulpet til og været med til at sørge for at marine-
stuen har fungeret det forgangne år. 
 
Og en stor tak til havnen for godt samarbejde. 
 
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år. 
Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie samt alle vores annoncører en glædelig 
jul og et godt nytår  
   VI SES PÅ STUEN 
  
Formand     Jens Hyldborg. 
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Praktiske oplysninger. 
 
Medlemsemblemet: 
Medlemsemblemet er foreningens ejendom og 
bæres ved alle sammenkomster i Marinefor-
eningen. 
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor 
kendingstegnet i stedet kan benyttes. 
Påklædning: 
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", 
men en ensartet påklædning skaber fælles-
skab. 
Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kam-
meraterne normalt er iklædt blå blazer, grå 
benklæder, skjorte og slips. 
Dertil kommer naturligvis, at man bærer for-
eningens blazer-emblem og slips. 
Kontingentbetaling: 
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kon-
tingentet, hvoraf det på sendemandsmødet 
vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsen-
des til landsforeningen til dækning af de fælles 
udgifter - herunder ikke mindst medlemsemble-
met. 
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales 
straks ved modtagelsen af opkrævnin-gen fra 
kassereren. 
"Under Dannebrog": 
Som medlem vil du 6 gange om året modtage 
foreningens blad. 
Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og 
kan kun ske, såfremt der er opgivet nøj-agtig 
og fuldstændig postadresse. 
Adresseændring:  
Skal altid straks meddeles afdelingen, som 
derefter informerer landskontoret, der så infor-
merer Avispostkontoret. 
Andet: 
Om det ønskes, er der mulighed for flagets 
tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. 
 

Obs!     Obs!    Obs! 
 

Husk at melde flytning til bestyrelsen!! 
 Husk altid at se på opslagstavlen, når du 
kommer i stuen. Der står ofte, noget nyt og 
spænden- de.  

 
 
 
 
 
 
Det blev på bestyrel- sesmødet i oktober 
2014 vedtaget at man skal have været medlem 
af foreningen i 12 måneder for at kunne leje 
Festlokalerne. 
 
 
Redaktøren mener. 
  
Så er vi nået til jule måneden og det er bestemt 
ikke blevet  julevejr  men til gengæld er alt grønt 
endnu udenfor.   
Der er lavet lidt om i bladet blandt andet er giro-
kortet sat ind på side 16 
 
Da de fleste betaler via netbank er det med 
girokort ved at være en saga blot.  
Husk medlemsnummer og navn så kan  
kassereren se hvem som har betalt  og så 
slipper han for at skrive til folk og rykke 
dem. 
  
Drengen: Jeg fandt en falsk 100 kr seddel 
idag 

Pige: Hvordan kunne du se den var falsk? 

Drengen: Der var 3 nuller i stedet for 2 så 
jeg skyndte mig at rive den over!  
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Mindegudstjeneste. 

Tirsdag d.1.januar afholdes mindegudstjeneste i Lynæs kirke kl.14.00 med efterfølgende  
træf på Marinestuen  
 
 
Lørdag d. 4 januar  
Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 
 
 
Torsdag d. 16  januar 
 
Pudseaften: vi starter med at pudse kl. 18.30 og bagefter er der en bid mad som tak for  
hjælpen, og kammeratligt samvær indtil ??? 
 
 
Lørdag d. 1 februar  
Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 
 
Fredag d.7 
 Generalforsamling kl.18.30 
Mere herom på side 10 og 11  
Husk tilmelding til gule ærter senest tirsdag d. 4 februar på stuen pris. 50 kr.- 
 
Fastelavn: 
Søndag d. 23  februar  kl.11.00   afholdes fastelavn i marineforeningen. I lighed med  
tidligere år vil der være tøndeslagning for børnene, og der vil være godteposer  til alle,  
og præmier til katte konger og kattedronninger 
Alle er velkomne også de voksne. 
 
Lørdag d.7 marts 
Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50 kr.- 
 
Fredag d. 13 marts kl 18.30  
Manneaften Denne gang byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør 
Tilmelding  på stuen fra lørdag d.16 februar og indtil torsdag d. 28 februar 
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                                              Ålegildet den 19/10 2019 
 
Vores ålegilde den 19/10 2019 blev igen et stort 
tilløbsstykke, samtlige, pladser blev 
solgt på rekordtid. 
 
Dagen før var Jens og Niels gået i køkkenet for 
at forberede de stegte ål, hvilket blev 
gjort meget nænsomt med en kirurgisk præcision 
bevæbnet med kniv og saks.                       Tho-
mas var ligeledes kommet, for med en mester-
koks ufejlbarlighed, at forberede de kogte ål. 
 
Holger gik som altid og satte borde og stole op, samt dækkede fint op til gildet. 
 
Vi mødtes på stuen, som sædvanlig, hvor vi forventningsfulde dulmede vores nerver 
med en “bette ting”, før vi ålede os ned af trappen til et helt overdådigt festmåltid 
af stegte- samt kogte ål med tilbehør. Blandt andet havde vores kasserer Kjeld i år, 
lavet en dejlig æblemos med peberrod 
 
Det overdådige måltid der nu blev anrettet, skuffede os ikke. Ål i stride strømme 
blev ved med at vælte ind på bordet, og sikke de smagte. Det var næsten synd at 
de skulle svømme i snaps, men en tradition er en tradition, så baren blev også 
flittigt besøgt. 
 Så var det blevet tid til en kaffetår, og igen i år tryllede Kjeld med Irsk Kaffe, som 
lystigt satte selskabet i danse humør. Først skulle vi dog lige synge Hundested 
valsen, som jo nok en gang tog kegler, så vores nye tag var ved at blive blæst af. 
 
Muntre dansetorner gjaldede nu ud i rummet, og snart gik dansen på lette tæer, 

som senere blev til ømme tæer. 
 
En glad og uforglemmelig aften som vi ser frem til bliver 
gentaget næste år, en stor 
tak til vores kokke, for igen at have lavet et fantastisk 
måltid, samt også en stor tak til dem som bar. 

 

 

 

Tekst HM foto HJH. 
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Arrangementer 2020 

 

  1/1    Mindegudstjeneste.           16/4    Pudseaften. 
 
  4/1    Nytårsfrokost.             8/8    Fregatskydning 
 
16/1    Pudseaften.                         8/10  Pudseaften. 
 
  7/2   Generalforsamling.                                17/10   Ålegilde 
  
23/2    Fastelavn                 20/11  Manneaften.. 
          
13/3   Manneaften                                                                      6/12  Juletræ  
  (Kogt torsk) 

 
 

OBS! 
Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 (undtagen i juli og 
august samt december) Pris pr. person kr. 50-  

 
Årets jubilarer 
Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende  
 jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn. 

 
 

      40 års tegn 
 

Niels  Rosenberg,  Erik Johannes Andersen,  
Henrik Martinsen,  Jan Tommy Nielsen 

 
 
 

25 års tegn 
Michael Húlten, Nina Hoffstetter, Jens Henrik Christoffersen 

Per Tommerup,  
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Juletræ 2019  

Så var det blevet dagen hvor alle børnene blev 
tilsagt kl. 12.00  da vi havde fået en aftale i stand 
med Julemanden inden han skulle komme til byen.  
Der mødte 13- 14 børn op med forældre/ Bedste-
forældre som fik en hyggelig time sammen med 
andre børn og julemanden  

Da der var danset om træet og sunget nogle sange 
gav julemanden alle børnene en slikpose og øn-
skede dem god jul. 

 Der 
var lige en enkelt som gik i barndom og prøvede at 
få en slikpose til sig selv, men julemanden var ikke 
til at snyde for som han sagde hun har ikke været 
sød. 

Men der faldt en af alligevel Da slikposerne var 
delt ud var der æbleskiver og sodavand til børne-
ne, imens de voksne fik gløgg og æbleskiver.  

Da der var gået godt en time brød folk op og gik 
hjemad igen men det var da hyggeligt at folk tog 
sig tid 

til at mødes og nyde børnene. 

Efter de havde fortæret indholdet at slikposen blev 
der tid til at lege, mens  deres forældre fik snakket 
og hygget lidt med gamle venner. 

  

                                               

              
Så er de små hos Julefar og hente godter. 

Der var jo Julearrangementer flere steder i byen, 
så det må siges at være et flot fremmøde. 

   

      
 Serveringen var i topform  

                                                                                                                           Tekst og foto  HJH
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 
Fredag den 7. februar år 2020 kl. 18.30 i MARINEHUSET. 

 
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 2020, 
inden denne dato ikke har adgang på generalforsamlingen. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsopræk-
ning, eller (hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter) som en skriftlig 
afstemning. 
 
Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal 
mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmedlem-
mer. Valget afgøres ved simpelt flertal. 
 
Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
Generalforsamlingen.  
 
Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til afstemning 
 
Dagsorden.: 
 Pkt. 1: Valg af dirigent. 
 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. 
 Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 
 Pkt. 4: Indkomne forslag. 
 Pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleanter. 
 Pkt. 6: Valg af revisorer og suppleant. 
 Pkt. 7: Valg af sendemænd. 
 Pkt. 8: Valg af flagbærer og reserve 
 Pkt. 9: Eventuelt. 
 
Husk at betale kontingent for 2020 inden generalforsamlingen 
                      
 
 
 
          Fortsættes næste side 

Travaljen 1 - 2020.indd   10 12-12-2019   12:26:49



11 

 
Fortsat fra foregående side. 

 
På valg er følgende Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Jens Hyldborg Formand  modtager genvalg 
Holger Malmgren Banjemester      modtager genvalg 
Christian Grønbech   modtager genvalg 
Kjeld Nortung                                  modtager genvalg 
Klaus Bøgeskov Nielsen  modtager genvalg  
Poul Erik Knudsen   modtager genvalg 
 
Karl Erik Olsen Suppleant   modtager genvalg 
Thomas Hansen suppleant  modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   

 
Bestyrelsessuppleanter:  
Bestyrelsen foreslår   
 
Revisorer 
Thomas Hansen modtager genvalg 
Jens Ole Pedersen modtager genvalg 

 
Revisorsuppleant 
Peter Westfall. 
 
Flagbærer 
Ove Rasmussen       modtager genvalg 
 
Revisorer, Suppleanter og Flagbærere er i henhold til vedtægterne på valg hvert år. 
 
Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule Ærter 
med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske i Marine-
stuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklusiv drikkevarer. 
 
Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du 
 dagsordenen   
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Juleskydning 2019 
Så nåede vi den sidste weekend i november og juleskydningen løb af stablen igen var der meldt 
godt 30 til og de fleste mødte da også op til nogle hyggelige timer hvor der som sædvanlig blev 
kæmpet om æren og lidt rødvin. 
Da skydningen var vel overstået 
forlagde vi den videre del af festen 
til marinestuen hvor der var mad og 
drikke samt socialt samvær inden det 
blev tid til at finde vinderne af da-
gens skydning 
Vanen tro blev alle skytter nævnt og 
der var ingen som dårlige, men nogle 
som var lidt bedre end andre. 
Men dem i top 3 var 
Jane Haulik  på en         3 plads 
Brian Lok Olsen  på en 2 plads 
Og Bent Olsen på en    1 plads 
 
       
 Ja Irene ramte også skiven  med alle skuddene 
Der var nogle som mente at det var ikke var fair  da vi var flere som skød med egne rifler men 
der må man jo bare sige hvis de mødte op og skød lidt mere end den ene gang om året kunne 
deres  resultater    blive væsentligt Forbedret. 
 
 

Selv Bo blev glad for at blive husket.                                                                             
 
 
 
En sidste ting  der skal nævnes her er 
at  alle de ting som har været lavet af 
        Her er de 3 heldige vindere fra højre    
Ole Lorentzen i køkkenet ikke vil  blive    nr 3 Jane  Haulik Storgaard 
glemt. Men at bestyrelsen  gør     nr 2 Brian Lok Olsen 
  virkelig et stort arbejde for at køre                     nr 1 Bent Olesen 
festerne videre i samme ånd. 
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Distriktsmøde i Hundested 

 
Lørdag den 28. september 2019 var det blevet Marineforening  
Hundested’s tur til at afholde distriktsmøde, så vi var nogle stykker der fredag gik 
igang med at forberede mødet. I gildesalen gik Holger og skabte plads til ca. 30 spi-
sende gæster, og i køkkenet rumsterede Jens for at klargøre, således at kokken på 
selve mødedagen, kunne gå direkte igang med at tilberede den med mødet altid 
medfølgende frokost. 
Senere dukkede kasserer Kjeld op, for at tage sig af indkøbet af provianten. 
 
På selve dagen åbnede Knudsen stuen allerede kl. 09:00, og efterhånden kom vores 
gæster fra de øvrige Marineforeningen i distrikt 2, det var fra Frederikssund, Helsin-
gør, Hørsholm/Rungsted og Frederiksværk. Men Marineforening Gilleleje havde des-
værre meldt afbud. 
 
Efter en rundvisning, samt en snak om indbruddet, hvor Hørsholm/Rungsted kunne 
berette, at de også igen havde haft nøjagtig samme type indbrud, og de havde lige 
som os, afmeldt spillemaskinerne, gik mødet igang. Efter at Preben havde sat flaget, 
bød formanden velkommen, og så var scenen ligesom sat, med masser af indlæg 
bl.a. om at afdelingerne burde arbejde mere sammen. 
 
Medens mødet foregik, forberedte Poul-Erik sammen med Isabella, Else og Torben 
frokosten til de fremmødte, og stor var glæden, da de opdagede, at skafningen stod 
på stegte ål med stuvede kartofler, og der blev gået til den. Der var ingen ål i over-
skud.    Det var så også dagen, hvor de nye salt-    og peberbøsser blev taget i brug, 
dem kan i glæde jer til at se. 
 
Efter skafningen var humøret højt, og alle var enige om, at det havde været en suc-
ces. Kokkene blev kaldt frem til et stort bifald fra de mætte gæster. 

Her er lige et par 
billeder fra en god 
formiddag 
Med efterfølgende 
skafning 
 
 
Tekst og foto  HM 
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Niels J Nielsen   som fylder 65 år               d. 03 januar 
Tom A. G. Poulsen                    som fylder 75 år        d. 04 januar 
Hans Hardy hristoffersen         som fylder 75 år                d. 06 januar 
Leif Brun                                    som fylder 75 år        d. 07 januar 
Henrik Nielsen                          som fylder 60 år             d. 09 januar 
Hans Leif Andersen                   som fylder 70 år          d. 23 januar 
Richard V. Frederiksen              som fylder 75 år              d . 31 januar 
  
************************************************************************************* 
Poul Erik Brun Jensen          som fylder 70 år     d. 01 februar 
  
************************************************************************************* 
Michael Larsen                          som fylder 50 år d. 05 marts 
Lars Enevoldsen Skov         som fylder 65 år        d. 05 marts 
Mogens Leth-Petterson          som fylder 75 år        d. 09 marts 
Erik Storm Pedersen                 som fylder 75 år        d. 11 marts 
Per Mouritzen                          som fylder 85 år        d. 16 marts 
Poul Erik Jensen                 som fylder 85 år        d. 22 marts 
Aksel Hermansen                      som fylder 80 år               d. 24 marts 
  
  
  
  
  
  
 
   

. 
   

      
Ole Brink Hansen, Jan Fabricius Jensen, Simon Jeppesen 
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Marinehønerne 
Så er året 2019 gået på hæld, så nu er det tid til at betale kontingent. 
Vi har for nemhedens skyld besluttet, at beløbet på kr. 250,- skal ind-
sættes via mobilepay på box 58705, for jer der vil bruge Netbank skal 
beløbet overføres til Reg. nr : 3572 Konto nr. : 4798504312. Kontin-
gentet skal være indbetalt senest den 15.02.2020 
Vi håber på opbakning og ideer til arrangementer i 2020. 
I ønskes alle et rigtig godt nytår af bestyrelsen.  

Husk at påføre jeres navn ved bank overførsel 

Reg 0552 konto  0000111971 
 
 
 
Husk medlemsnummer og  navn ved ind-
betaling via bankoverførsel  samt beløb  
Det er Sparekassen Sjælland / Fyn 
Der kan stadig betales på stuen 
Der kan betales på stuen 

Folk der er fyldt 65 før 1 januar  er prisen 
275,- 
  For Øvrige personer er prisen 350,- 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 
             Vandtæt foret Vinterjakke……………………. 400,00 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover ............................................... 550,00- 585,00  
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ....................................................... 30,00 
Miniemblem ....................................................... 30,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper pr. stk. .......................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 100,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 
Hue emblem ..................................................... 125,00 
læder bælte ....................................................... 250,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

 
 
 
 
 
 
 

LUKKET   LET 
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                 MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
                         ”HALSNÆS” af 29. marts 1987.  

Bent Olsen (formand) 
Solsortevej 11 
3390 Hundested 
Tlf. 20 27 34 56 
lokolsen@yahoo.dk 

Brian L. Olsen (næstform) 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 
Zombie4ever@gmail.com 

Rico Møllebro (kasserer) 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 61 71 65 35 
moellebro@kabelmail.dk 

Jens Hyldborg (Best.) 
Lille Karlsmindevej 37 
3390 Hundested 
Tlf. 40 74 81 25 
jenshyldborg@gmail.com 

Tommy Andersen (Best.) 
Turistvej 24 
3390 Hundested 
Tlf. 40 14 48 96 
turisten4@gmail.com 

 
  

  

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

  
Skydningen foregår i  

Hundested Hallen i kælderen 
hver onsdag fra kl. 19:00 til 

21:00. 
forårssæson 2020 

  
Start 8 januar 

  
Slut 29 april 

Planlagte arrangementer: 
          Fastelavnsskydning 
    Onsdag d. 26 februar 
Landsskyttestævne  i Esbjerg 
          14 og 15 marts 
            Pokalskydning 
  Lørdag d 28 marts kl.14.00 
Med efterfølgende spisning i 
marinestuen 
Pudseaften d. 15 april 
  

Halsnæs Skyttelav Ordinær generalforsamling. 
Fredag den 31 januar 2020 kl. 18.30. 

På valg til bestyrelsen er: 
           Formand:        Bent Olsen.    Modtager genvalg 
 Best. medlem: Brian Lok Olsen  Modtager genvalg. 
 Best. medlem Tommy Andersen. 
 Suppleant  ???? 
          Revisor:         Michael Hultèn. 
 Revisor:         Torben Nygård Pedersen. 
        Revisor suppleant.?. 
 Forslag skal være bestyrelsen I hænde seneste 
   8 dage  før generalforsamlingen. 
 Tilmelding til generalforsamlingen senest den 22 
januar 2020. Husk at betale kontingent som er     70,00 
kr.  enten På skydebanen – marinestuen    eller via net-
bank.   Reg. 2580 Kontonr. 68899151           Husk 
jeres medlems nummer det er vigtig,da man   ellers 
ikke kan se hvem der har indbetalt.                 Menu 
til generalforsamling er. Pris: 75,00 kr. og består a fKryd-
der/marinet sild m/ løg. Biksemad m/ spejlæg og surtBe-
styrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår  og håber vi ses 
på skydebanen 

PBV Bent Olsen 
Da der er opgradring i våbenlovgivningen  
skal alle med eget våben stille til eftersyn i det nye år    
onsdag  8 /1   15 /1  22 /1  eller 29 /1. På skydebanen  i 
Hundestedhallen på en af ovenstående datoer mellem  kl.  
19 og  20  
Bent Olsen Formand 
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Hundested d.16 oktober 2019  
Det er med stor  sorg at jeg kan meddele dette , Vores mangeårige formand Ole 
Lorentzen er afmønstret i formiddag efter længere tids sygdom. 
Han har været en trofast støtte lige til det sidste, hvor han kom på sygehuset og 
måtte opgive at komme her over og bruge hver onsdag aften på at lave skiver til 
jer og snakke, og ikke mindst tælle dem sammen og holde regnskab. De fleste har 
også nydt godt af hans kogekunst både til skyttefester og i marineforeningen til 
fester der, for hans kulinariske evner fornægtede sig ikke.  
 
Han var i et par år også formand for Hundested Marineforening, hvor han også 
lavede et stort stykke arbejde, ved siden at alle de ting han havde i HAB,  Beboer-
foreningen og lignede.  
 
 På foreningens vegne   Bent Olsen. Næstformand. 
 
 
 
På grund af diverse tilladelser som følger med i en forening hvor der kræves tilla-
delser fra myndighederne så blev det nødvendigt at indkalde til en    
 
 
Ekstraordinær Generalforsamling 
Halsnæs Skyttelaug d. 12 november 
2019 
1. Valg af dirigent og referent. 
a. Dirigent - Michael Hulten 
b. Referent - Brian Lok Olsen 
i. Dirigent melder forsamlingen for lovlig 
2. Valgt af formand 
a. Bent A. Olsen vælges af foreningen til formand. 
3. Tak for god ro og orden. 
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 
Mail: mail@toemrerhansen.dk                       3390 Hundested 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Blomster hører sig til i enhver sammen- 

- -hæng livet igennem. Når vi mødes, og         Man  Fre. 9.30–17.30  
- beslutter at leve livet sammen, siger farvel   Lørdag      9.30 -13.00 
- til dem, vi har kær, værdsætter værdien af        Søndag  Lukket. 
- hinandens arbejde, ømhed og hjælpsomhed. 
- Altid skaber en smuk buket blomster glæde. 

 
Kom ind til os i butikken. Eller find 
inspiration på Facebook erantis hundested. 
 

         Erantis 
    Nørregade 43                           Tlf: 47745151 Medlem af Interflora 
3390 Hundested              Mail: 3360@interflora.dk  Sender i ind og udland 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested  Tlf.: 47940304. alt i El. 
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Afsender:                         Returneres ved adresseændring   
Hundested Marineforening       
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                                 Vindue og trappevask         græs  og  hæk klipning 
   
 
 

Halsnæs Bus v/  

Michael Nilaus Nielsen 

Kørsel i ind- og udland 
med bus fra 10 til 54 
personer  

Ring for tilbud på tlf. 
2025 7233. 
 

 

B 
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