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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.

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

Slopkisten bestyres af Jan Nielsen
Kattegat Strandhave 3 st. tlf: 20 11 72 80

Karl Erik Olsen (1.suppleant)
Nyvej 9
24 87 59 70
Thomas Hansen (2 suppleant)
Ll. Karlsmindevej 24
40 81 12 51

Forsidebillede:

Bonavista
Foto: Per Makwarth
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Så kom sommeren efter det har været vådt i vådt.
Vi kan se frem til mange hyggelige timer på stuen:
Den 06.10.22 Pudseaften
Den 22.10.22 Ålegilde/Dans på dækket
Den 18.11.22 Mandeaften – så må vi se hvad der er på menuen.
Der har godt nok været meget med ål – Helsingør var på besøg med
31 mand til ål, det var en rigtig hyggelig dag.
Vi er desværre nødt til at aflyse Fregatskydning i år, da der ikke er den
store tilslutning, og da priserne på råvarer til eksempelvis mad og leje
af diverse er steget meget, vil vi ikke afholde arrangementet for kun
ca. 15 deltagere.
Jeg har taget kontakt til Frederikssunds formand Birger, og vi er
blevet enige om at afholde et møde snarest, hvor vi så sætter et
program for 2023.
I ønskes alle sammen en god sommer og efterår, og god vind
fremover.
Vi ses på stuen – det er der det sker
Formand Jens Hyldborg.

3

Praktiske oplysninger

Obs!

Medlemsemblemet:
Medlemsemblemet er foreningens ejendom og
bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen.
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen,
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.
Påklædning:
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", 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 medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at
kontingentet indbetales straks ved modtagelsen 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!

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.
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Per Makwarth
som fylder 75 år d. 22. juli
Flemming Hansen
som fylder 70 år d. 26. juli
Torben Dyrholm Poulsen
som fylder 50 år d. 28. juli
******************************************************
Morten Elis Jensen
som fylder 65 år d. 17. august
Ole Erik Nielsen
som fylder 80 år d. 18. august
Finn Andreasen
som fylder 60 år d. 23. august
******************************************************
Frank O. Madsen
som fylder 80 år d. 07. september
Levy Lears Leander Nielsen som fylder 75 år d. 23. september
******************************************************
Kjeld Melchior Larsen
som fylder 85 år d. 03. oktober
Finn Rosenstand
som fylder 75 år d. 05. oktober
Michael Bjørn
som fylder 60 år d. 16. oktober
******************************************************
Preben Lyngbæk
som fylder 75 år d. 24. november
******************************************************
Jan Bille Rasmussen
som fylder 75 år d. 17. december
Erik Jacobsen
som fylder 80 år d. 29. december

Per Eriksen, Palle Hjelgaard, Michael Bjørn,
Lennart Hjorth, Søren Kyndby Olsen
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Lørdag d. 13. august.
Fregatskydning:

ER AFLYST

grundet manglende tilmelding.

Lørdag d. 3. september
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 75,- kr.
Lørdag d. 1. oktober
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 75,- kr.
Torsdag d. 6. oktober
Pudseaften kl.18.30: Som tak for deltagelsen, vil foreningen efter endt
pudsning, byde på en bid mad, og en lille en til halsen. Vi håber der
kommer mange og giver en hånd med, da metallet trænger til at blive
pudset. Der er tilmelding på grund af indkøb til skafningen. Tilmelding
sker på marinestuen.
lørdag d. 22. oktober
Ålegilde kl. 18.30: Der vil være masser af ål og dans
på dækket til musik. Prisen for dette arrangement er
175,- kr. eksklusive drikkevarer.
Der er tilmelding ved personligt fremmøde fra
lørdag den 1. oktober kl. 11.00, sidste tilmelding
er tirsdag d. 13. oktober.
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.
Lørdag d. 5. november
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 75,- kr.
Fredag den 18. november
Manneaften kl.18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske på Marinestuen
Fra den 30. oktober, sidste frist for tilmelding er
torsdag den 10. november
Menuen er, ?????????????????? med tilbehør
Pris 50,- kr.

Søndag den 6. december
Juletræsfest kl. 12.00
Der er julemanden og hans nisser, de vil hygge om
børnene, og danse om træet.
Der vil være godteposer og sodavand til børnene, samt
julegløgg til de voksne.
Alle er velkommen.

Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2023.
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Bonavista besøgte Hundested
Fredag aften den 27. maj anduvede Nationalmuseets skonnert
Bonavista Hundested Havn og lagde til kaj ved den store
P-plads ved Nordmolen.
I den efterfølgende weekend sejlede skibet to udflugtsture
lørdag og to søndag med lokale borgere og besøgende turister,
der fik oplevet Hundested fra vandsiden fra et smukt gammelt
og velbevaret træsejlskib.
Formålet var at Nationalmuseet ville teste mulighederne og
grundlaget for at Hundested af og til kunne blive base for
fremtidige udflugtssejladser til glæde for Hundesteds mange
besøgende, samt dermed også for byens og havnens
erhvervsliv.
På hver tur kunne Bonavista medtage max. 32 passagerer ifølge
Søfartsstyrelsens godkendelse, og alle fire ture blev hurtigt
udsolgt, så man må formode at grundlaget er i orden for
fremtidige gentagelser.
Den første tur lørdag formiddag blev først annulleret på grund
af lidt for meget vind, men den løjede af og turen blev
gennemført samme aften. Om søndagen var der næsten for lidt
vind, men alle sejl blev sat med hjælp fra deltagerne, og alle
havde en herlig tur i fuld sol. Deltagerne hjalp også med at
bjærge sejlene ved turens afslutning, som her ved Lynæs
Bådelaugs tur søndag eftermiddag, hvor lauget havde booket
hele skibet.
Ideen til Bonavistas besøg og udflugtssejladser opstod tilbage i
2019 ved Hundested Træskibstræf, hvor 57 bevaringsværdige
træskibe samledes i Hundested Havn, og hvor over 200
besætningsmedlemmer hyggede sig sammen i Spisehuset
Knud, for dagen efter at sejle en venskabelig ’kapsejlads’ til
Holbæk. Per Makwarth undersøgte mulighederne for et
Bonavistabesøg, da Hundested mangler og savner et
udflugtsskib.
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Da Bonavista blev bygget i Marstal i 1914 var der 261
handelsfartøjer hjemmehørende i Marstal, samt 132 fiskefartøjer.
Skonnerten var én af 110 skonnerter fra Marstal der i kortere eller
længere perioder var beskæftiget i Newfoundlandsfarten, som
marstallerne deltog i fra ca. 1900 op til anden verdenskrig, hvor der
blev fragtet klipfisk over Atlanterhavet til Middelhavet.
Efter 1926 fik skibet sin første motor, og i 1959 blev den solgt til
Ålborg, hvorefter den skiftede navn til THOMAS. December
1971 overtog et partrederi ved P K Thuesen, Holte, skibet og gav
det navnet SYVEREN, der i 1975 blev ændret til det oprindelige
BONAVISTA. Frem til 2000 blev skibet brugt til sejlads med
lystfiskere og chartergæster.
Bonavista er nu hjemmehørende i Holbæk og ejes af
Nationalmuseet.
Bonavistas data:
Længde m/bovspryd: 36 m.
Bredde: 6,8 m.
Dybgang: 2,3 m.
Stormast: 24,5 m.
10 sejl: 375 m2
Motor: 195 HK Yanmar diesel
Tonnage: 98 brt.
Lastevne: 150 tons
Privat foto

Per Makwarth
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Referat af Generalforsamling 2022
Afholdt: Fredag den 11. februar år 2022 kl. 18.30 i
MARINEHUSET.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Jens Ole Pedersen som blev valgt.
Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
gav han ordet til formanden.
2. Aflæggelse af beretning.
Jens Hyldborg fremlagde sin beretning som blev enstemmigt
godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Niels Vedel fremlagde et flot regnskab som blev enstemmigt
godkendt efter et par spørgsmål.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag om at der kun skulle være én suppleant,
det var i lyset at de problemer der altid var med at finde interesserede
medlemmer. Forslaget blev efter nogen diskussion forkastet.
5. Valg til bestyrelse og suppleanter.
På valg var Formand Jens Hyldborg, Poul Erik Knudsen, Holger
Malmgren og Kjeld Nortung.
Holger Malmgren og Kjeld Nortung ønskede ikke genvalg.
Jens Hyldborg og Poul Erik Knudsen blev genvalgt ved akklamation.
Da der ikke var nogen der kandidater til de to ledige pladser blev det
besluttet at bestyrelsen indtil videre kun er på 5 mand.
Til suppleanter valgtes Karl Erik Olsen og ny suppleant Thomas
Hansen ved akklamation.

(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side.)

6. Valg af revisorer og suppleant.
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved
akklamation.
7. Valg af sendemænd.
Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret kunne henvende
sig i baren.
8. Valg af flagbærer og reserve.
Preben Ivan Olsen blev genvalgt til flagbærer. Da der ikke var andre
interesserede, står posten som reserve flagbærer ubesat.
9. Eventuelt.
Formanden lagde ud med at uddele års tegn, der var denne gang 2
der kunne modtage 40 års tegn.
Der var lidt snak om MobilePay, det er noget bestyrelsen kikker på.
Til sidst takkede formanden for alle forslag og ideer og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19:30.
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Hermed lidt orientering om hvad der er sket i foråret
Vi afholdt generalforsamling den 22.02.22, hvor der blandt andet skulle
vælges en ny Formand. Den nye formand blev valgt for 1 år, da den
foregående formand har trukket sig på grund af sygdom.
Formand: Michelle Jørgensen
Næstformand: Lisbeth Bloch
Kasserer: Else Lundberg
Bestyrelsesmedlem: Jane Storgaard
Bestyrelsesmedlem: Heidi Bruun
Suppleant: Karina Simonsen
Vi takker Formand Lis Jespersen og Bestyrelsesmedlem Izabella Jensen for
deres arbejde i bestyrelsen.
Der er nogle af medlemmerne der her i foråret har solgt lopper fra
Garnhuset på havnen – så vi fik en lille indkomst på ca. kr. 1.000 kr. Tak
for Jeres indsats.
Booking af Marineforeningen den 27.08.22 er aflyst, da Folkely gerne vil
benytte lokalet.
Vi har derfor booket lokalet den 24.09.22 i stedet for – så hvis nogle
medlemmer har nogle gode input er de velkomne til at kontakte bestyrelsen
senest den 20.08.22.
Endvidere står vi for Lørdagsfrokosten den 01.10.22 – SORRY der står den
02.10.22 i referatet, som er forkert. Hvis der er nogen af jer medlemmer der
har lyst til at byde ind og deltage, skal bestyrelsen have besked senest den
15.09.22.
I ønskes alle en forsat god sommer.
Med venlig hilsen
Else Lundberg
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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 foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl.
19:00 til 21:00.

Pokalskydning med ro holdet,
dato meddeles senere.

Efterårssæson 2022 fra
14/9 til 08/12.

Juleskydning, dato meddeles
senere.

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

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

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

Planlagte arrangementer:

Landsskyttesstævne i Randers 2526 marts 2023. Mere herom senere.

Referat af Generalforsamlingen:
Dato: 28/1-2022.
Formanden byder velkommen.
o Brian Olsen, Torben Nygård Pedersen &amp; Gert Gade
har meldt afbud
Michael Hultén vælges som dirigent.
o Forsamlingen er godkendt.
Formanden aflægger beretning.
o Beretningen godkendes.
Aflæggelse af regnskab.
o Regnskabet godkendes.
Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisor
suppleant.
o Kasserer Rico Møllebro genvælges.
o Bestyrelsesmedlem Tommy Andersen genvælges.
o Suppleanter Hans Jørgen Hansen &amp; Torben Nygård
Pedersen genvælges.
o Revisorer Michael Hultén & Gert Gade genvælges.
o Der er stadig ingen revisorsuppleant.
Landsskyttestævnet i Kongens Lyngby.
o Landsskyttestævnet som foregår 19 &amp; 20 marts, er
delt mellem Kongens Lyngby &amp; Brøndby
Eventuelt.
o Intet at berette.
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Første halvår af 2022 er slut.
Vi startede op 12-01-2022 med det håb alle var ivrige for at komme
på skydebanen igen, men vores optimisme var lidt for stor, Corona
havde sat sine spor, det var ikke mange der havde lyst til at komme,
måske bange for det var for tidligt at starte på grund af Corona ikke
var helt væk.
Det lykkedes at komme i gang og vi fik 5 mand med til
Landsskyttestævne i Kongens Lyngby og Brøndby.
Det var et rigtigt godt stævne , vi deltog med 2 veteran skytter og 3
fritstående skytter.
Den 25/3-26/3 2023 er Landsskyttestævnet i Randers som i øvrigt
har 100-års jubilæum, så vi i bestyrelsen håber vi kan stille et hold på
10 -12 mand, jeg kender ikke prisen på turen men det kommer til
december eller januar.
Opstart efteråret bliver 14 september, så håber vi i bestyrelsen lidt
flere har fået mod på at komme på skydebanen og hygge sig lidt.
Sidste skydedag i 2022 bliver 08 december.
Pokalskydning med Ro holdene, har vi i tankerne men vi har ikke
nogen dato på plads endnu men i må gerne komme med lidt input til
en dato.
Juleskydning / Julefrokost vil vi også prøve at stable på benene der er
dog heller ikke fastlagt nogen dato.
Der er nogle medlemmer der ikke har betalt kontingent til
skyttelauget på nuværende, det bør bringes i
orden hvis man stadig ønsker at være medlem af skyttelauget. Dem
der har våben og ikke har betalt Inden
1 september vil modtage et brev med det der hedder SKV 5 det vil
sige man kan forvente Politiet kommer
og henter ens våben.
BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER.
P.B.V
Bent Olsen
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Afsender:

B

Returneres ved adresseændring

Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

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

Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr.Vandtæt foret Vinterjakke ………......…......
Vindjakke Marineblå …………………...….
Caps med logo …………………………......
Pullover …………………………………….
Slipover fra ………………………………...
Kendetegn ………………………………….
Miniemblem ………………………………..
Blazeremblem ……………………………...
Slips ……………………………………......
Slipsnål …………………………………….
Indkøbspose m/kendetegn …………………
Blazerknapper stk. ………………………...
Skjorter …………………………………….
T-shirt m/kendetegn ……………………….
Manchetknapper …………………………...
Cardigan fra ………………………………..
Hueemblem ………………………………...
Læder bælte ………………………………..
Postkort/m. kuvert …………………………

440,00
385,00
80,00
645,00
540,00
30,00
30,00
125,00
165,00
95,00
75,00
7,50
350,00
125,00
200,00
650,00
125,00
250,00
5,50

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

