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MEDLEMSBLAD 

FOR 

HUNDESTED 

MARINEFORENING 

Havnegade 8, 3390 Hundested 

 

www.hundested-marineforening.dk 
 

Redaktør 

Michael Hultén 

 

 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand) 
Peder Olsensvej 35C 40 74 81 25 
Michael Hultén (næstformand,  
redaktør, IT & sekretær)  
Bagerstræde 7, st.tv 20 72 96 20 
Niels Vedel (kasserer, udlejning) 
Nørregade 1B, stuen 29 66 07 58 
Poul-Erik Knudsen   

Liljevænget 16 51 43 99 89 
Kjeld Jensen 

Skovhegnet 40 47 93 98 07 

Karl Erik Olsen (1.suppleant) 

Nyvej 9 24 87 59 70 

Thomas Hansen (2 suppleant) 

Ll. Karlsmindevej 24 40 81 12 51 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÅBNINGSTIDER 

I 

MARINESTUEN 
 

 TIRSDAG KL. 15-18 
 TORSDAG KL. 15-18 
 LØRDAG KL. 11-14 
 SØNDAG KL. 11-14 
 
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: 

Fra takkegudstjeneste 1/1-2022 

Foto: Michael Hultén 
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Så er 2022 ved at gå på held. I skal have stor tak for året der gik, I har 

været meget tålmodige med de problemer vi har haft vedr. 

udgravningen til vores kloaksystem – nu er der sat nye pumper op, 

både til kælderen og udenfor, så nu skulle alt forhåbentlig fungere. 

Fregatskydningen blev desværre udsat til 2023, da der ikke var nok 

tilmeldinger i år. Der vil på et tidspunkt i foråret blive afholdt et møde 

mellem Frederikssund, Frederiksværk og Hundested vedrørende 

fregatskydningen. 

Ålegildet gik rigtig godt – med et pænt fremmøde og ålene smagte, 

desværre manglede vi musikken at danse til.  

Juletræet gik godt i år, der kom 14 børn med deres pårørende, så der 

blev spist af godteposerne, mange æbleskiver, drukket sodavand og 

gløgg. Dejlig at se så mange glade børn igen, efter nogle år med 

nedlukning på grund af Corona.  

På grund af inflationen får vi nok et problem med strømmen, den er 

desværre steget til det 4 dobbelte, som en konsekvens af dette er vi 

nok nødt til at lave en mindre prisstigning på øl og vand. 

Jeg håber at medlemmerne møder talstærkt op til Generalforsamlingen 

den, 17.02.2023. 

Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår. 

                          Tak for året der gik – håber vi ses i 2023. 

                                      Formand Jens Hyldborg.  
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Praktiske oplysninger 

Medlemsemblemet: 

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og 

bæres ved alle sammenkomster i Marine-

foreningen. 

Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, 

hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. 

Påklædning: 

I Marineforeningen er der ikke "uniforms-

tvang", men en ensartet påklædning skaber 

fællesskab. 

Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at 

kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå 

benklæder, skjorte og slips. 

Dertil kommer naturligvis, at man bærer 

foreningens blazer-emblem og slips. 

Kontingentbetaling: 

Bank: Sjællandske Bank 

Reg.nr. 0552 Kontonr. 0000111971 

Der udsendes ikke Girokort. 

Afdelingen bestemmer selv størrelsen af 

kontingentet, hvoraf det på sendemands-mødet 

vedtagne beløb af afdelingens kasserer 

indsendes til landsforeningen til dækning af de 

fælles udgifter - herunder ikke mindst med-

lemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at 

kontingentet indbetales straks ved mod-

tagelsen af Januar bladet hvor betalings 

oplysningerne står.. 

"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 nøjagtig 

og fuldstændig postadresse. 

Adresseændring:  

Skal altid straks meddeles afdelingen, som 

derefter informerer landskontoret, der så 

informerer 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 spændende.  

 

 

 

Vigtig information til vores medlemmer: 

 

Hvis du ønsker at modtage nyheder fra 

Hundested Marineforening, kan du tilmelde 

dig ordningen ved at sende en mail til  

hundested.marineforening@gmail.com 

med teksten "Nyheder ja tak" i emnefeltet. 

I mailen skal du angive navn og adresse og 

meget gerne dit medlemsnummer. 

 

Hvis du fremover ønsker at modtage vores 

blad Travaljen på mail, så kan du tilmelde dig 

den ordning ved at sende en mail til 

ovennævnte mailadresse med teksten 

"Travaljen pr mail" i emnefeltet.  

Bemærk! Du vil så kun modtage bladet på 

mail fremover. 

I mailen skal du angive navn og adresse og 

meget gerne dit medlemsnummer. 

 

Du kan også sende besked om adresseændring 

til Marineforeningen på ovennævnte 

mailadresse, her skriver du "Adresseændring" 

i emnefeltet, i mailen skriver du din gamle 

adresse og den nye, eventuelt med en 

flyttedato, også her med angivelse af 

medlemsnummer. Hvis du ikke har dit 

medlemsnummer så skriv dit telefonnummer. 

 

mailto:hundested.marineforening@gmail.com


5 
 

  

  

Arrangementer 2023 
 

  

01/1  Mindegudstjeneste   20/4 Pudseaften 

07/1  Nytårsfrokost    12/8 Fregatskydning 

12/1 Pudseaften       05/10 Pudseaften 

17/2  Generalforsamling   21/10 Ålegilde 

19/2 Fastelavn               17/11 Manneaften 

10/3 Manneaften      03/12 Juletræ 

(Kogt torsk)  

 

 

OBS! 
Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 (und-

tagen i juli og august samt december) Pris pr. person 75 kr.  

 

Årets jubilarer 
Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at 

følgende jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres 

jubilæumstegn. 

 

50 års tegn 
Steen Jørgensen    01-01-1973 

 

40 års tegn 
Levy Lars Leander    01-01-1983 

 

25 års tegn 
Sten Petersen     14-01-1998 

 Henrik Otto      14-91-1998 

 Rico Møllebro    09-03-1998 
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Søndag d.1. januar  

Mindegudstjeneste: Nytårsdag afholdes mindegudstjeneste i Lynæs kirke 

kl.14.00 med efterfølgende træf i Marinestuen. 
 

Lørdag d. 7. januar  

Nytårsfrokost: Bestyrelsen har indtaget køkkenet. Spisning koster som 

sædvanligt 75 kr. 
 

Torsdag d. 12.  januar 

Pudseaften: Vi starter med at pudse kl. 18.30 og bagefter er der en bid mad som 

tak for hjælpen og kammeratligt samvær resten af aftenen. 
 

Lørdag d. 4. februar 

Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanligt 75 kr. 
 

Fredag d. 17. februar 

Generalforsamling kl.18.30  

Mere herom på side 8 og 9.  Husk tilmelding til gule ærter senest  

tirsdag d. 14. februar på stuen. Prisen er 75 kr. 
 

Søndag d. 19.  februar  

Fastelavn: 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 kattekonger og kattedronninger. 

Alle er velkomne, også de voksne. 
 

Lørdag d. 4 marts 

Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanligt 75 kr. 
 

Fredag d. 10. marts kl. 18.30  

Manneaften: Denne gang byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. 

Tilmelding på stuen fra lørdag d. 25. februar og sidste frist er tirsdag d. 7. marts. 

Prisen er 75 kr. 
 

Torsdag d. 20.  april 

Pudseaften: Vi starter med at pudse kl. 18.30 og bagefter er der en bid mad som 

tak for hjælpen og kammeratligt samvær resten af aftenen. 
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Lars Chr. Blumensaadt som fylder 70 år d. 28. januar 

Kaj Hansen som fylder 70 år d. 29. januar 

Bo Bromberg Olsen som fylder 60 år d. 30. januar 

****************************************************** 

Tony Larsen som fylder 60 år d. 02. februar 

Paavo Arvi Jattu  som fylder 85 år d. 04. februar 

Lennart Hjorth som fylder 50 år d. 07. februar 

Peter Mikkelstrup som fylder 80 år d. 15. februar 

****************************************************** 

Holger Malmgren  som fylder 70 år d. 03. marts 

Verner Andersen som fylder 75 år d. 23. marts 

****************************************************** 

Bjørn Arne Nørbjerg Hansen som fylder 75 år d. 02. april 

Nina Hoffstetter som fylder 75 år  d. 23. april 

Steffen Laudrup Andersen  som fylder 65 år  d. 26. april 

Palle Thomsen  som fylder 60 år  d. 26. april 

Benny Monrad Rasmussen som fylder 70 år  d. 29. april 

Claus Jacobsen som fylder 50 år  d. 29. april 

****************************************************** 
Søren Chr. Barlebo som fylder 80 år d. 06. maj 

Peer Koldkjær Olsen som fylder 75 år d. 12. maj 

Per Hoffstetter som fylder 75 år d. 23. maj 

****************************************************** 
Bent Bjarne Nielsen som fylder 80 år d. 01. juni 

Charles Hansen som fylder 75 år d. 03. juni 

Hans Viggo Rasmussen som fylder 65 år d. 22. juni 

****************************************************** 

Jan Brink Rasmussen som fylder 60 år d. 03. juli 
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 17. februar år 2023 kl. 18.30  

i MARINEHUSET. 
 

Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 

2023, 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 skrift-

lig afstemning. 

 

Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal 

mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmed-

lemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal. 

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, 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 2023 inden generalforsamlin-

gen 

    
                 Fortsættes næste side 
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Fortsat fra foregående side. 
 

På valg er følgende Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Jens Hyldborg Formand  modtager genvalg 

Kjeld Jensen   modtager ikke genvalg 

  
Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   
 

Bestyrelsessuppleanter:  
Karl Erik Olsen  modtager ikke genvalg 

Thomas Hansen  modtager ikke genvalg 
 

Revisorer 
Thomas Hansen modtager genvalg 

Jens Ole Pedersen modtager genvalg 
 

Revisorsuppleant 
Peter Westfall. Modtager genvalg 
 

Flagbærer 
Preben Ivan Olsen    Modtager ikke 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 Marinestuen, der kan max deltage 50 personer til 

spisningen. Pris 75 kr. eksklusive drikkevarer. 
 

Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du 

dagsordenen   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS Priserne er forældede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El. 
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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 

Skydningen starter 

onsdag d. 04/1 kl. 19. 
 

Tilslutning til skyd-

ning om onsdagen er 

blevet rigtig god og 

jeg håber flere vil 

støtte op om skydnin-

gen. 
 

Sæsonafslutning på 

skydning den 24/5 

Planlagte arrangementer:  
 

Pokalskydning med roerne 

afholdes i februar, nærmere 

info på roernes FB side. 
 

Fastelavnsskydning den 22/2 
 

Landsskyttestævnet den 

25/26 marts forventes afvik-

let med skydning i Randers. 

Brian Lok 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  

Halsnæs Skyttelav Ordinær generalforsamling. 

Fredag den 27. januar 2022 kl. 18:30. 
 

På valg til bestyrelsen er: 

På valg til bestyrelsen er: 

Formand:        Bent Olsen. Modtager genvalg 

Best. medlem: Brian Lok Olsen. Modtager genvalg. 

Best. medlem: Jens Hyldborg. Modtager genvalg 

Suppleant: Hans Jørgen Hansen modtager genvalg 

Suppleant: Torben Nygård Pedersen modtager genvalg 

Revisor: Michael Hultèn. 

Revisor: Gert Gade 

Revisor suppleant: ? 
 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage 

før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er der spisning, pris 75 kr. 

Tilmelding til generalforsamlingen senest onsdagen før. 
 

Husk at betale kontingent som er 70,00 kr. enten 

På skydebanen – marinestuen eller via netbank. 
 

Reg. 2580 Kontonr. 6889915194. Husk jeres medlems 

nummer det er vigtig, da man ellers ikke kan se hvem 

der har indbetalt. 
 

Bestyrelsen i Skyttelavet   ØNSKER ALLE ET 

GODT NYTÅR 

Jens Hyldborg (Best.) 

Peder Olsensvej 35C 

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 

 

 

Hans Jørgen Hansen (1 supl.) 

Degnebakken 90  

3390 Hundested  

Tlf. 23 39 04 42 

hansjprivat@gmail.com  

 

  

Torben Pedersen (2 supl.) 

Engblommevej 23 

3390 Hundested 

Tlf. 27 78 33 25 

Torben.pedersen@krones.dk  

 

 
 

mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:jenshyldborg@gmail.com
mailto:turisten4@gmail.com
mailto:hansjprivat@gmail.com
mailto:Torben.pedersen@krones.dk
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KLINK udstilling på Hundested Havn 
Den 8. – 23. oktober blev UNESCOs ’blåstempling’ af klinkbygningstraditionen 

markeret og fejret med en udstilling i Meinilds Bådebyggeri. 

Af Per Makwarth 

 

Passion for klinkbyggede både resulterede i KLINK udstillingen 

Lars Meinild og Per Makwarth brænder begge for de klinkbyggede 

både, hvilket resulterede i udstillingen KLINK Hundested. 

Lars er skibstømrer og bådebygger, og hans store interesse er de 

klinkbyggede fiskejoller og -både fra århundredeskiftet. 

I 2018 overtog Lars det tidligere Bendix Bådeværft, der ligger ved 

Hundested Havns bedding. Her etablerede han Meinilds 

Bådebyggeri, hvor han reparerer og restaurerer både små og store 

fartøjer. Tidligere havde Lars i 2014 bygget den 34’ store dæksbåd 

ALTAIR til sig selv. Båden er optaget på Træskibs 

Sammenslutningens (TS) fartøjsliste 

Per er pensionist og TS lokalmand for Sjælland Nord. Min interesse 

for de klinkbyggede træbåde er baseret på at jeg selv har haft tre af 

dem: En 9’ vrikkejolle og en 18’ åben fiskejolle med indenbords 

motor og dam, samt den 26’ store dæksbåd TEJSTEN, der også er 

med på TS Fartøjslisten. Alle tre er Lynæsjoller og bygget af Tom 

Jeppesen. 

 

 

 

 

Bådebygger Lars 

Meinild og Træskibs 

Sammenslutningens 

lokalmand, Per 

Makwarth 

arrangerede KLINK 

udstillingen. 
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Baggrund for udstillingen 

Da der er bygget utallige klinkbyggede joller og både i vores 

lokalområde, besluttede vi, at udstillingen også skulle formidle dette 

med informationsplancher og fartøjer. 

Plancherne fik vi produceret med hjælp fra lokale 

træskibsentusiaster, der har kendt fortidens bådebyggere, og via 

Facebook fik vi efterlyst og lånt i alt syv forskellige Lynæsjoller til 

udstillingen. 

Lars havde meget generøst givet tilsagn om, at vi kunne holde 

udstillingen i hans værftshal, så den skulle ryddes for at give plads til 

de syv joller og i alt 26 plancher, nemlig TS’ 10 plancher om den 

nordiske tradition, samt 16 plancher om lokale fartøjer og 

bådebyggere fra Hundested, Lynæs, Sølager og Kikhavn. 

Sideløbende skulle der designes et logo for udstillingen, samt 

produceres annoncer, plakater og pressemeddelelser. Udstillingen 

blev også flittigt markedsført via Facebook. 

I de sidste dage før åbningen blev Meinilds Bådebyggeri ryddet for 

uvedkommende fartøjer, og maskiner, værktøj og materialer blev 

pakket væk, for at skabe plads til udstillingen i den rå og autentiske 

værftshal. Udstillingen blev indrettet og bygget op. Alt sammen med 

lokale TS folk og venners frivillige hjælp.  
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Den 8. oktober blev KLINK-udstillingen indviet af Træskibs 

Sammenslutningens formand Ole Vistrup i forbindelse med TS 

Sjælland Nords medlemsmøde på havnen. 

I den efterfølgende uge var udstillingen åben for grupper efter aftale, 

og vi havde bl.a. besøg af  

14 meget interesserede bådebyggerelever fra U/NORD og senere et 

hold FGU elever fra Nordvestsjælland, samt forskellige lokale 

foreninger. I forbindelse med disse besøg og rundvisninger fortalte 

Lars om klinkbygningsteknikken og den klinkbyggede båds 

oprindelse.  

I hele efterårsferien var udstillingen dagligt åben og gratis for alle. 

Lars og jeg skiftedes til at underholde om klinkbygning, de udstillede 

både og deres bådebyggere.  

Vi har ikke tal på, hvor mange besøgende der har været – men det er 

mange.  

Mange lokale besøgende kunne også fortælle os og andre, der lyttede 

med, om deres kendskab og relationer til de lokale bådebyggere, 

samt deres oplevelser med Lynæsjoller og andre træbåde. 

Det var meget positivt og det viste stor interesse for udstillingen og 

vores sejlende kulturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vi kommer gerne ud og laver en besigtigelse af jeres flytning helt gratis og 
uforpligtende. 
 Vi er også behjælpelig med flyttekasser og indpakningspapir det er selvfølgelig også 
helt gratis. 
Vores tilbud er altid helt fast og alt incl. VI kan altid fanges på messenger, sms eller 

opkald på 51503390  

Med venlig hilsen  Halsnæs Flyttebil 
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KONTINGENT 2023 
 

 

Der udsendes ikke Girokort, så I sørger selv for at betale i Marinestuen 

eller over netbank. 

Ved betaling over netbank skal du huske at skrive dit medlemsnummer 

og navn – det står bag på bladet på den påklistrede etiket. På etiketten 

finder du ligeledes det beløb du skal betale i kontingent. 

Medlemmer der er fyldt 65 år inden årets start betaler 275 kr., ellers er 

kontingentet 350 kr. 

Beløbet overføres til: 

Registreringsnummer 0552 Kontonummer 0000111971 

Bemærk at kontingentet skal være indbetalt senest 31. januar 2023 

 

Medlemmer der ikke har betalt kontingent vil blive udmeldt af foreningen 

ved udgangen af marts måned. 

 

 

 

 

 

 
 

Michael Holm Mandsberg, Tom Fischer, Morian Winstedt Jensen, 

Nikolai Sneum, Patrick Weibel, Paw Weibel, Jan Morald,  

Lars Schytt Larsen, Lise Jørgensen 

 

 



Afsender: Returneres ved adresseændring B 
Hundested Marineforening 

Havnegade 8 
3390 Hundested 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Følgende effekter kan købes i Marinestuen 
 
 

Kr.-
Vandtæt foret Vinterjakke ………......…...... 440,00 

Vindjakke Marineblå …………………...…. 385,00 

Caps med logo …………………………...... 80,00 

Pullover …………………………………….           645,00 

Slipover fra ………………………………...           540,00 
Kendetegn …………………………………. 30,00 

Miniemblem ……………………………….. 30,00 

Blazeremblem ……………………………...           125,00 

Slips ……………………………………......           165,00 

Slipsnål ……………………………………. 95,00 

Indkøbspose m/kendetegn ………………… 75,00 

Blazerknapper stk. ………………………...               7,50 

Skjorter …………………………………….           350,00 
T-shirt m/kendetegn ……………………….           125,00 

Manchetknapper …………………………...           200,00 

Cardigan fra ………………………………..           650,00 

Hueemblem ………………………………...           125,00 

Læder bælte ………………………………..           250,00 

Postkort/m. kuvert …………………………               5,50 

 
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger 


