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MEDLEMSBLAD 

FOR 
HUNDESTED 

MARINEFORENING 
Havnegade 8, 3390 Hundested 

 
www.hundested-marineforening.dk 

 
Redaktør 

Michael Hultén 
 

 
 
Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand) 
LI. Karlsmindevej 37 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 
Holger Malmgren (banjermester) 
Bygtoften 3 27 82 04 49  
Kjeld Nortung  (lørdagsfrokosten) 
Højsgårdsvej 50 24 85 91 44 
Poul-Erik Knudsen   
Liljevænget 16 51 43 99 89 
Kjeld Jensen 
Skovhegnet 40 47 93 98 07         

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 

Juleudsmykning i Kajgade 

Foto: Jens Hyldborg 

 

3 
 

 
 

 

 

 
I dette nummer af Travaljen er der indsat bankkontonummer i bladet side 4 under 
PRAKTISKE OPLYSNINGER. Fremover vil det altid stå på denne plads så man 

kan se hvortil der skal betales kontingent. 
Så trænger vinteren sig på, så vi forhåbentlig kan mødes på stuen  

og støtte vores forening. 
Nu er der blevet ryddet op på gårdspladsen efter reparation og flytning af diverse 

kloakker. Der er billeder i bladet side 6 som viser hvor slemt det var. 
Da Travaljen kun udkommer 2 gange om året fremover, er det vigtigt at du selv 

holder dig orienteret om kommende tiltag som 
 vil komme på opslagstavlen. 

Vi mangler stadig hænder til store og små opgaver for at holde foreningen i gang, 
så hvis du keder dig, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen og melde dig. 

En stor tak til alle dem der har stået for lørdagsfrokoster, som har været godt  
besøgt. Ligeledes til dem der har hjulpet til på Marinestuen. 

Stor tak til bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde - også en stor tak til  
havnen for godt samarbejde. 

Jeg ønsker alle medlemmer og Deres familier samt 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 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 opkrævningen 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 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. 
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Lørdag d.1. januar  
Mindegudstjeneste: Nytårsdag afholdes mindegudstjeneste i Lynæs kirke 
kl.14.00 med efterfølgende træf i Marinestuen. 
 
Lørdag d. 8. januar  
Nytårsfrokost: Bestyrelsen har indtaget køkkenet. Spisning koster som 
sædvanligt 75 kr. 
 
Torsdag d. 13.  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 kl.??? 
 
Lørdag d. 5. februar 
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanligt 75 kr. 
 
Fredag d. 11. februar 
Generalforsamling kl.18.30  
Mere herom på side 10 og 11.  Husk tilmelding til gule ærter senest  
tirsdag d. 8. februar på stuen. Prisen er 50 kr. 
 
Søndag d. 27.  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. 5 marts 
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanligt 75 kr. 
 
Fredag d. 11. marts kl. 18.30  
Manneaften: Denne gang byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. 
Tilmelding på stuen fra lørdag d. 26. februar og sidste frist er tirsdag d. 8. marts. 
Prisen er 50 kr. 
 
Torsdag d. 21.  april 
Pudseaften: Vi starter med at pudse kl. 18.30 og bagefter er der en bid mad som 
tak for hjælpen og kammeratligt samvær indtil kl.??? 
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Det store kloakarbejde efter skaderne fra det 
voldsomme regnvejr i 2019 

 

          

 

       

 Så kan regnen bare komme, kloakkerne er klar 
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Arrangementer 2022 
 
  
01/1  Mindegudstjeneste   21/4 Pudseaften 
08/1  Nytårsfrokost    13/8 Fregatskydning 
13/1 Pudseaften       06/10 Pudseaften 
11/2  Generalforsamling   22/10 Ålegilde 
27/2 Fastelavn               18/11 Manneaften 
11/3 Manneaften      04/12 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. 
 

40 års tegn 
Jørgen Hansen    01-01-1982 
Hans-Jørgen V. Jensen   01-01-1982 
Charles Hansen    01-01-1982 

 
25 års tegn 

Bent Mogens Jeppesen   31-01-1997 
 Hans Viggo Rasmussen   13-03-1997 
 Søren Bell Hansen    11-04-1997 
 Karsten Sillesen    11-04-1997 
 Flemming Hansen    15-09-1997 
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Hundested erobrede Hillerøds Slotssø. 
 
Det skete i lørdag den 28. august i forbindelse med Danmarks Smukkeste 
Travaljestævne på Slotssøen i Hillerød, hvor i alt 18 hold deltog. 
Stævnet blev indledt med en opvisning, hvor fire erfarne og øvede hold 
dystede mod hinanden. 
Nemlig to hold fra Gilleleje og to fra Hundested. 
Her vandt Det Grå Guld fra Hundested (igen) over ’arvefjenden’ Gilleleje 
Marineforeningen og Hundested Fiskerne vandt over Gillelejes Murerhold. 
Efter denne opvisning dystede 14 væsentlig mindre øvede hold fra Hillerød 
mod hinanden.  
Det var foreninger, firmaer og 
politiske partier. Her gav en del 
erfarne Hundestedroere en hånd 
med på flere af disse uøvede 
travaljehold. Bl.a. også på 
stævnes vinderhold fra Strø 
Mølle. 
Da stævnet endvidere bliv 
afviklet i Hundested 
Travaljelaug både, kan man 
roligt sige, at Hundested vandt 
søslaget på - og om Slotssøen. 
Fakta: 
En travalje måler 2 x 10 meter og vejer et ton, og da besætningen på otte 
roere og en styrmand tilsammen vejer ca. det samme, er det i alt ca. to tons 
der skal roes. 
Stævnets bane er på 2 x 500 meter og roes på mellem tre og fem minutter, 
alt efter holdets erfaringer og evne til at ro i takt. 
Per Makwarth 
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Per Andersen som fylder 75 år d. 16. januar 
Hans-Jørgen V. Jensen som fylder 75 år d. 31. januar 
****************************************************** 
Steen Jørgensen som fylder 70 år d. 13. februar 
Leif Birger Nielsen som fylder 70 år d. 17. februar 
****************************************************** 
Jørgen Wethje Nielsen som fylder 80 år d. 13. marts 
Orla Thrue Rasmussen som fylder 75 år d. 21. marts 
****************************************************** 
Gert Skov som fylder.85 år d. 16. april 
Steen Gertsen som fylder 65 år d. 22. april 
Kjeld Richard Jensen som fylder 80 år d. 28. april 
Helge Brink som fylder 80 år d. 30. april 
****************************************************** 
Christian Winther som fylder 70 år d. 09. maj 
Jan Lund Larsen som fylder 75 år d. 12. maj 

 
 
 
 
 
 
   
 

Jørgen Bryde Pedersen, Niels Vestergaard Pedersen,  
Bjørn Arne Nørbjerg Hansen 
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 11. februar år 2022 kl. 18.30  
i MARINEHUSET. 

 
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 
2022, 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 2022 inden generalforsamlin-
gen 
    
                 Fortsættes næste side 11 

 

  
Fortsat fra foregående side. 
 
På valg er følgende Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Jens Hyldborg Formand  modtager genvalg 
Holger Malmgren Banjemester modtager ikke genvalg 
Kjeld Nortung   modtager ikke genvalg 
Poul Erik Knudsen  modtager genvalg 
  
Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   
 
Bestyrelsessuppleanter:  
Karl Erik Olsen    modtager genvalg 
Thomas Hansen  modtager genvalg 
 
Revisorer 
Thomas Hansen modtager genvalg 
Jens Ole Pedersen modtager genvalg 
 
Revisorsuppleant 
Peter Westfall. Modtager genvalg 
 
Flagbærer 
Preben Ivan Olsen    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 Marinestuen, der kan max deltage 50 personer til 
spisningen. Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer. 
 

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

 
Kære Marinehøner 

Så har vi fået overstået efteråret hvor vi har haft 2 arrangementer 
henholdvis i september og november måned. 

I september havde vi et hygge/orienteringsmøde hvor vi hyggede os, 
og talte om fremtidige arrangementer vi godt kunne tænkte os i år 

2022 – hvis coronaen tillader det. Det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag, selv om der ikke kom så mange. 

I november holdt vi igen Jule Tam-Tam med hygge – gløgg og 
koteletter i fad. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag og aften hvor 

vi var 10 personer. Se fotos side 13. 

Marinehønerne afholder Generalforsamling i Marineforeningen den 
12.02.2022 – så I må gerne sætte X i kalenderen. 

Vi udsender invitation ca. 3 uger før Generalforsamlingen. 

Vi ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. 

 

Lis Jespersen – Formand 

Else L. Dvinge - Kasserer 
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Og der blev klippet og klistret og foldet til den helt 
store glæde og fornøjelse. 
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Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El. 

15 

Det store Ålegilde 2021 
Så kom dagen for vores store ålegilde, hvor alle pladser var udsolgt, og det blev en uforglemmelig 
aften, hvor vi som sædvanlig mødtes på stuen for at lægge bunden til de svømmende ål. Medens de 
fremmødte fandt deres pladser imellem de af Holger opsatte borde, blev ålene (20 kg) båret frem. 
Stegte ål sirligt forberedt af Jens og Niels, kogte ål fantastisk forberedt af Thomas, hertil kom alt 
tilbehøret, hvor især Kjelds æblemos med peberrod blev fremhævet som goddi goddi. 
Så var det barens tur til at blive besøgt, og som jeg kunne se, fik ålene lov til at svømme en sidste 
gang, der måtte ihvertfald hentes ekstra forsyninger til baren fra skolen. Sigende er det måske, at vi 
havde glemt at få sodavand med i baren, men det blev der rettet op på. Der skulle jo også være til de 
efterfølgende drinks. 
Snakken gik kammeratlig henover bordene, og stemningen steg til uanede højder, da desserten blev 
serveret “en rigtig god Irish Coffee” vel tilberedt af Kjeld (Leopold). 
Efter maden blev musikken sat igang, og flere par prøvede dansegulvet af med trin de sikkert havde 
lært fra Vild med dans. 
Alt i alt en rigtig god aften, og nat for nogle, såvidt jeg er fortalt var der gang i den til 02:30. 
Vi håber og glæder os til at det kan afholdes igen i 2022. 

 
 
 
 
Som det ses bliver der gået til 
fadene uden hæmninger. 
Selv pigerne i køkkenet giver 
fadene en omgang, og det skal 
siges at også pigerne har fået 
deres ration af gode stegte ål. 
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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 

Skydning på banen og 
ophold i skyttelokalet 
vil ske efter de gæl-
dende Corona regler. 
Dvs. at det må forven-
tes at der skal fremvi-
ses gyldigt Corona Pas. 
 
Skydningen starter 
onsdag d. 12/1 kl. 19. 
 
 
 

Planlagte arrangementer:  
 
Fastelavnsskydning den 23/2 
 
Landsskyttestævnet den 19/20 marts 
forventes afviklet med skydning i 
Lyngby og spisning samt medalje-
uddeling i Glostrup. 
           
Sæsonafslutning på skydning 25/5  
 

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 28. januar 2022 kl. 18:30. 
 
På valg til bestyrelsen er: 
 
Kasserer:  Rico Møllebro.    Modtager genvalg 
Best. medlem:  Tommy Andersen  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. 
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. 
 
Da der er opgradering i våbenlovgivningen, skal alle 
med eget våben stille til eftersyn i det nye år når der 
bliver åbnet for skydning i Hundested hallen. 

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  
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Referat af Generalforsamlingen: 
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Referat af Generalforsamlingen: 
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TILBAGEBLIK 
Fregatskydning 2019 

 

Charles har fundet noget! 

En velfortjent pause 

Er der sild til frokost? 

19 
 

TILBAGEBLIK 
Pansermuseet 2019 

 
En stor kraftkarl. 

 
Endnu en kraftig sag! 

 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 

Det var en rigtig hård tur med 
mange udfordringer! 
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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 
 

 


