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Redaktør 
Verner Justesen 

Tlf. 2148 1970 
E-Mail: v.justesen@webspeed.dk 

ansvh. 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand+husinsp.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Kjeld Jensen (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Christian Grønbech, (næstformand) 
Jernbanegade 2,…………….40 20 84 20 
Michael Hultén (IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... 20 72 96 20 
Charles Hansen (banjermester) 
Lerbjergvej 46……………….23 92 77 34  
Ole Dvinge (udlejning) 
Forsythiavej 30 .................... 22 73 89 74 
Jan Nielsen (festudvalg) 
Mågevej 7 ............................. 47 93 85 72 
Jørgen Hansen (festudvalg) 
Spodsbjergvej 9 .................. 40 11 90 07 
Leif Bent Schuster Pedersen, (festudv.) 
Peder Olsensvej 35 C………47 93 91 11 
Niels Vedel (1.suppl.) 
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58 
Henrik Otto, (2.suppl.) 
Degnebakken 164………….. 41 35 62 37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foreningens formål er at styrke natio-
nens interesse for søværnet og søfarten 
ved fælles arbejde for denne sag, samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammerat-
skabsfølelsen mellem personel, der er 
eller har været tjenestegørende i søvær-
net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebillede: Glaspusteriet og Havnen. 

Foto: VJ. 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Den ordinære Generalforsamling blev  i år afholdt d. 22.  februar. Det er 17. gang under 
eget  tag.  Der  var  fuldt  hus  til  generalforsamlingen  hvor  Peter Westfall  blev  valgt  til 
dirigent. Charles Hansen og Niels Vedel blev valgt som suppleanter. 
 
Dette år er gået hurtigt og der har været mange opgaver. Der er blevet flyttet bank fra 
Nordea til Handelsbanken. Vi fik forhandlet os til en lavere rente samt ændret på 
kassekreditten. v/ Lars Blikfeldt 
Vi har fået opsat TV på stuen, som vi har fået mange gode hyggestunder med. – både 
fodbold og håndbold med spisning hvor vi har været omkring 25 medlemmer hver gang. 
 
Foreningen har sponsoreret 2.500,00 kr. til Frederikke, da den blev søsat. Vi har fået et 
lille skilt på en bænk hvor der står Hundested Marineforening. 
Helsingør og Kalundborg kom på besøg, til en god middag. Alle var i godt humør, da de 
kørte hjem. 
Så har vi vore piger, som jeg kalder vores marinehøns.. Jeg regner med, at det kommer på 
plads først på året.  
I år, skal der males. Gildesalen og hoveddør skal have en omgang samt huset udvendig + 
skolen. 
I Travaljen kan man læse om kommende udflugter og foredrag. 
 
I år kan Danmarks Marineforening fejre 100 års jubilæum, som i den anledning afvikles på 
Børsen i København den 26. og 27. april. Hundested afdeling vil deltage i selve 
sendemandsmødet med 4 eller 5 mand. 
 
Til slut en stor tak til alle dem der får huset til, at fungere.  
Jeg ønsker alle medlemmer en god og varm sommer. 

Jens Hyldborg  
formand 



Praktiske oplysninger. 
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Medlemsemblemet: 
Medlemsemblemet er foreningens ejendom 
og bæres ved alle sammenkomster i Mari-
neforeningen. 
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: 
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af 
kontingentet, hvoraf det på sendemands-
mødet vedtagne beløb af afdelingens kasse-
rer indsendes til landsforeningen til dæk-
ning af de fælles udgifter - herunder ikke 
mindst medlemsemblemet. 
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbe-
tales straks ved modtagelsen af opkrævnin-
gen fra kassereren. 
"Under Dannebrog": 
Som medlem vil du 6 gange om året mod-
tage 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 
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 opslags-
tavlen, når du kommer i 
stuen. Der står ofte, noget 
nyt og spændende.  

 
 
 
Redaktøren mener. 
Atter en generalforsamling vel overstået 
med genvalg af alle de bestyrelsesmed-
lemmer der var på valg, samt kasserer 
Kjeld Jensen. 
Formand Jens Hyldborg kom i sin beret-
ning ind på det store udvendige vedligehol-
delse arbejde som er udført på vores byg-
ning sidste år og lovede at man i år ville 
kikke på den indvendige del af huset. Godt 
at vide at vores hus bliver holdt i god stand. 
 
Formanden nævnte også vores piger som 
gerne vil inddrages noget mere i forenings-
arbejdet, det er ikke bare lige til at gøre, 
men som han sagde vi arbejder på sagen. 
 
Vores kasserer gå rundt og ser ganske til-
freds ud efter at have fremvist et godt regn-
skab på generalforsamlingen. 
 
Vi kan allerede nu se frem til nogle gode 
arrangementer her til foråret, nemlig en 
bustur og et foredrag, mere om disse arran-
gementer på side 5 her i bladet. 
 
God sommer til alle. 

vj. 
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Pudseaften. 
Fredag den 12. april kl. 18.30. 

Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid brød og en lille 
en til halsen.  
Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange. 
Tilmelding er nødvendig pga. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. 

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

 
 
 
 

Galathea 3 foredrag af Benly Thrue. 
Torsdag den 11. april kl.19.00 i 

Marinestuen 
Foredraget vedrører primært livet ombord på Vædderens ben til sydpolen. Jeg var på turen 
”fiskemester”, og jeg var så heldig at kunne deltage pga. mit job på Københavns Universitet. 
Foreningen byder på en lille forfriskning denne aften. Det tegner til at blive en lærerig aften, så 
vi håber at se rigtig mange interesserede medlemmer, gerne med fruer, så møde op denne aften. 
 

 
B
D

æftet endnu). 

ustur til Vallø Slot Blomsterpark 
ette løber af stablen lørdag den 25. maj,  

 med afgang fra Marinehuset kl. 09.30 
 
Hvor vi håber at tulipanerne står i fuldt flor. Efter gennemgang i slotsparken 
forsætter vi mod Køge Marineforening, hvor vi eventuelt kan blive beværtet med frokost, (det 
er i skrivende stund ikke bekr
Alternativt forsætter vi så til " Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov " for indtagelse af vor frokost. 
Pris: 250 kr. pr. person 
Forventet hjemkomst senest Kl. 17,00 
Max antal: 50 personer. Tilmelding kan ske i Marinestuen fra lørdag den 06. april 

 
. 
 
 

 
 

Husk også vores lørdags frokoster den første lørdag i måneden, 
(undtaget juli måned.) 



 Generalforsamlingen 2013 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto VJ. 

 
 

 

 
 

 

Formandens beretning
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EMUC i samarbejde med Halsnæs 

 

Europas Maritime Udviklingscenter / EMUC har indgået et formelt samarbejde med 
Halsnæs Kommune. Halsnæs er hjemkommune for den privat ejede Hundested Havn, 
og samarbejdet tager ikke mindst sigte på at styrke vækst og udvikling af havnen. 

”Halsnæs Kommune har gennem de seneste år haft fokus på at skabe en erhvervspol-
tik, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Et led i dette fokus er blandt 
andet det samarbejde, vi nu har indledt med den maritime klyngeorganisation EMUC. 
Blandt andre Hundested Havn kan, som en af kommunens private arbejdspladser med 
et lovende vækstpotentiale, drage fordel af samarbejdet”, siger direktør Svend-Erik 
Nielsen, Halsnæs Kommune og fortsætter:  
 
”Vi ser EMUC som en stærk sparringpartner, når det handler om at få skabt de bedst 
mulige rammer for kommunens maritime virksomheder. Der, hvor vi som kommunal 
virksomhed har behov for yderligere kompetencer på det maritime område, står 
EMUC stærkt og kan bidrage til idé- og forretningsudvikling af det maritime er-
hvervssegment i kommunen”, siger Svend-Erik Nielsen. 
 
Direktør for EMUC, Steen Sabinsky, byder Halsnæs Kommune velkommen hos den 
maritime klyngeorganisation. 
 
”Det er især EMUCs identitet som den danske maritime udviklingsorganisation og 
vores tætte forbindelse til andre klynger, nationalt og internationalt, der kan være 
med til at bidrage til vækst og udvikling af den maritime sektor i kommunen”, siger 
Steen Sabinsky. 
 
”Desuden deltager EMUC i flere nationale og internationale maritime udviklingspro-
jekter. Vi ligger derfor inde med den nyeste viden og tendenser inden for både det 
maritime såvel som områderne transport, logistik og maritim kompetenceudvikling. 
Eksemplet med Hundested Havn er en spændende businesscase, hvor vores kompe-
tencer som videns- og forretningsnetværk kan være til gavn”. 
 
                                                                                                                                                   Kilde: EMUC 
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Tillykke 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 
 

Bestyrelsen har besluttet at tildele Jørgen Hansen hæderstegnet for hans store ind-
sats gennem 17 år og hans mange gode måltider. Stort tillykke til Jørgen. 
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Vagter søges 
 

HJÆLP! VI HAR BEHOV FOR NYE VAGTER! 
Vi mangler nogle nye vagter, til museumsfregatten PEDER SKRAM, for åbningsperioder 
2013.  
 
PEDER SKRAM's Venner har en meget trofast vagt- og omvisergruppe, men nogle af vores 
vagter har måtte stoppe, på grund af alder og sygdom. Har du lyst til at indgå på frivillig basis i 
en vagtordning med 4 mand pr. vagt, hvor du er med til at vejlede de besøgende, samt føre til-
syn med, at udrustningsgenstande ikke bliver fjernet eller udsættes for hærværk. Du bestemmer 
selv, hvor mange vagter du vil have, i løbet af en åbningsperiode. Du vil den første dag, få en 
grundig introduktion i sikkerhed og vagttjeneste, af én af vores erfarne vagter. 
 
Vi kan desværre ikke give dig løn for din indsats. Men vi kan give dig mange spændende ople-
velser i et dejligt samarbejde med de øvrige vagter. Foreningen betaler frokost, øl, vand og kaf-
fe, ligesom du vil få udleveret kasket, poloskjorte og vindjakke med fregattens våbenskjold 
 
Vagterne møder om bord senest ½ time før åbningstiden, som er kl. 11 - 17, og fregatten har 
åbnet i 2013 i skolernes sommerferie fra 29. juni til 11. august, samt kulturnatten 11.oktober. kl. 
18 – 24 og skolernes efterårsferie fra 12. til 20. oktober kl. 11 – 17. 
 
Kan det friste dig at arbejde på vores spændende og levende museum, som vagt/omviser, må du 
meget gerne ringe på tlf.4752 9946 / 2129 2641 eller sende en mail til kurts@mail.tele.dk . Det 
samme gælder, hvis du kender nogen, du vil anbefale til vagttjeneste. 
 
Fregatten PEDER SKRAM's Venner 
Kurt Terkelsen 
Vagtkoordinator 
www.pederskramsvenner.dk  
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Referat Generalforsamling 2013 
1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslog Peter Westfall som blev 
valgt. 
 
2. Aflæggelse af beretning. 
 
Formandens Beretning for 2012. 
 
Jeg vil gerne byde alle velkommen til denne 
generalforsamling, med håbet om at vi får et 
godt møde. 
 
En særlig velkomst til vores æresmedlem-
mer. 
 
Dette år er gået hurtigt og der har været 
mange opgaver.  
Der er blevet flyttet bank, fra Nordea til 
Handelsbanken.  
Vi fik forhandlet os frem til en lavere rente, 
samt ændret på kassekreditten. v/ Lars Blik-
feldt 
 
Vi har fået opsat TV i Marinestuen, som vi 
har fået mange gode hyggestunder med. – 
både fodbold og håndbold med spisning 
hvor vi har været omkring 25 medlemmer 
hver gang. 
 
Der har været sendemandsmøde i Ærøskø-
bing, hvor vi var 4 mand af sted.  

På sendemandsmødet blev landsledelsens 
forslag om at bygge en kopi af en kanonbåd 
i anledning af Marineforeningens 100 års 
jubilæum endelig nedstemt, hvilket faldt i 
god tråd med vores opfattelse af projektet 
her i Hundested afdeling  
 
Til distriktsmøde i september i Frederiks-
sund, deltog vi med 7 mand. 
 
Foreningen har sponsoreret 2.500,00 kr. til 
Frederikke, da den blev søsat. Vi har fået et 
lille skilt på en bænk hvor der står Hunde-
sted Marineforening. 
 
Til årets Fregatskydning, var der ved møn-
stringen ca. 40 mand. Der var god stemning, 
vejret var med os og grisen var vellykket. 
Fregatkaptajn blev Michael Hultén. Pigerne 
opgav, at skyde alle sejl ned. 
 
Helsingør og Kalundborg kom på besøg, til 
en god middag.  
Alle var i godt humør, da de kørte hjem. 
 
Vores mandeaften blev ikke til noget, da der 
var biksemad med tilbehør på menuen. Der 
var kun 7 mand som havde tilmeldt sig. 
 
Dans på dækket var en stor succes, der var 
fuldt hus og ålene gled ned til tonerne fra 
Svend Åges harmonika 
 

. Danmarks Marineforening har 100 års jubi-
læum i år. 
Udflugter som vi er ved at arrangere det 
skulle gerne komme i Travaljen nr. 2 
 
 
Så har vi vore piger, som jeg kalder vores 
marinehøns.. som gerne vil inddrages noget 
mere i foreningsarbejdet, det er ikke bare 
lige til at gøre, men vi arbejder på sagen. 

 
Huset har fået en omgang udvendig, hvor 
der er lagt nye fuger i murværket, det var 
også tiltrængt. 
I år, skal der males. Gildesalen og hoveddør 
skal have en omgang. 
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Forsat.. 
Der var igen i år mindegudstjeneste nytårs-
dag i Lynæs kirke.  
Efterfølgende var der fuldt hus i Marinestuen 
med deltagelse af vores præst, to borgmestre 
og nogle gode historier samt en super god 
stemning. 
 
En stor tak til alle dem, der får huset til at 
fungere.  
Tak til alle bestyrelses medlemmerne for et 
godt samarbejde i det forgangne år. 
Jens Hyldborg 
formand 
 
Efter fremlæggelsen var der enkelte 
spørgsmål og kommentarer fra 
medlemmerne. 
Poul Olesen takkede formanden og gav 
udtryk for at han syntes Jens havde gjort et 
godt stykke arbejde. 
Gert Juhl kommenterede afsnittet om 
”Marinehøns” og gav det råd at tale med 
Esbjerg afd. som allerede havde en 
velfungerende støtteafdeling. 
Verner Justesen spurgte til 
sendemandsmødet som Jens så fortalte om. 
 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt 
godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kjeld Jensen fremlagde regnskabet som efter 
et enkelt spørgsmål fra Bent Grahn om 
kassekredit renten blev enstemmigt 
godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
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5. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
På valg var kasserer Kjeld Jensen, Jan 
Nielsen, Ole Dvinge og Michael Hultén. 
De blev alle genvalgt ved akklamation. 
 
Til suppleanter valgtes Charles Hansen og 

Niels Vedel med akklamation. 
 
6. Valg af revisorer og suppleant. 
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole 
Pedersen blev genvalgt ved akklamation. 
Revisorsuppleant Bent Grahn blev ligeledes 
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. 
Per Grøndal blev genvalgt til flagbærer men 
der var ingen kandidat til posten som reserve 
flagbærer. 
Det blev besluttet at bestyrelsen prøver at 
finde en reserve flagbærer. 
 
9. Eventuelt. 
Poul Olesen takkede bestyrelsen for et godt 
stykke arbejde og ville ved samme lejlighed 
takke dem der står for lørdagsfrokosterne. 
Han kunne dog godt tænke sig at der var 
mulighed for en kop kaffe efter frokosten. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet 
sluttede Jens Hyldborg af med at læse 
navnene op på de personer der havde  
jubilæum, og stod til at modtage 40 års og 25 
års tegn. 
 
Til sidst kaldte formanden, Jørgen Hansen 
frem, hvorefter han overrakte ham 
Hæderstegnet for 17 års bestyrelsesarbejde 
og mange gode middage. 

 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:30. 
 

Dirigent  Referent 
 
Peter Westfall Michael Hultén 
 



Ny Hundested-Rørvig færge navngivet 

 

 

 

 
Foto: Hundested Rørvig overfarten 

Torsdag 7. februar 2013 kl: 14:27 

Den ny færge til Hundested - Rørvig overfarten blev onsdag navngivet på et værft i Bang-
ladesh. Færgen fik navnet Isefjord. Det er første gang, at Bangladesh leverer en færge til 
udlandet, og håbet er, at skibsbygning kan udvikle sig til et eksporteventyr for det fattige 
land. 
”Bangladesh er kommet hele vejen fra at modtage dansk bistand i form af udtjente DSB-færger 
til i dag at eksportere færger til Danmark”, siger Danmarks ambassadør i Bangladesh, Svend 
Olling, til Ritzau. 
 
Olling var sammen med handelsministeren i Bangladesh, Ghulam Quader, inviteret med til 
onsdagens navngivning. Ved samme lejlighed blev et 88 meter-langt tørlastskib til et europæisk 
rederi navngivet. 
 
"Den succesfulde eksport af disse skibe til Europa er en stolt dag for skibsværftsindustrien i 
Bangladesh", hedder det i en udtalelse fra værftet Western Marine Shipyard. 
 
Danida har støttet opbygningen af en skibsværftsindustri i landet. I dag er der tusindvis af an-
satte på værfterne, og ifølge Svend Olling spås værftsindustrien en stor vækst på grund af kon-
kurrencedygtige priser. 
 
Den nye færge får plads til 147 passagerer og 28 køretøjer. Færgen skal indsættes på overfarten 
i Isefjorden senest 1. juli.                                                                    Kilde: Kristeligt Dagblad 
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  Arne Asmussen    som fylder 70 år den 21. april 
  Nina Hoffstetter    som fylder 65 år den 23. april 
  Palle Thomsen     som fylder 50 år den 26. april 
  Henning Juhl     som fylder 75 år den 29. april 
   ******************************************************   
  Søren Chr. Barlebo    som fylder 70 år den 06. maj 
  Peer Koldkjær Olsen   som fylder 65 år den 12. maj 
  Per Hoffstetter     som fylder 65 år den 23. maj 
  Dan Henriksen     som fylder 50 år den 30. maj 
   ******************************************************* 
  Bent Bjarne Nielsen   som fylder 70 år den 01. juni 
  Charles Hansen    som fylder 65 år den 03. juni 
  Michael Jensen    som fylder 75 år den 05. juni 
  ******************************************************* 

 
Bestyrelsen har besluttet at det fremover kun er runde  

fødselsdage som vil modtage vin på dagen. 
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Bo Bromberg Olsen, Kurt Møller Johansen, Erik Richard Jensen,  

Jan Gøgsig og John Arne Pedersen 
 
 

  
                           



Fastelavn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto VJ. 

Kattekonge for de små: Klara  Kattekonge for de store: Joel.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 
                             Kr, - 

Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover ............................... 550,00 - 585,00 - 640,00 
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ...................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem .................................................. 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................. 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra ....................................... 580,00 - 640,00 
Hueemblem ...................................................... 100,00 
Vendbart bælte ................................................. 245,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 25,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

  
 
 
 



 
 

 

MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 
Fjordvej 12, 3. th. 
3390 Hundested 
Tlf. 22557241 
e-mail: 
ohl2001@webnetmail.dk 

Skydningen foregår i  
Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag kl. 19:00 til 
21:00. 
 
Sæsonen 2013 
Start: 04-09-2013 

Planlagte arrangementer:
Kommer i næste nummer
Af Travajlen. 
 

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

Kasserer 
Rico Møllebro 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 

 
               Juleskydning 08-12-2012. 
                  
Juleskydning blev gennemført den 08-12.-2012, med 
fuldt hus vi var 48 skytter til jule skydning og efterføl-
geren julefrokost i Marinestuen med mad fra Røgeri-
sten, det var atter en god aften i skyttelavet. 
Juleskydning resultat blev at Nr. 1 Mathias fra ro hol-
det. Nr. 2. Brian fra ro holdet. 

Nr. 3. Per Hoffstetter fra marines hold. 

Mandel gaverne gik til. Per Møllebro - Nina Hoffstetter 
– Camilla fra ro holdet. 

                    FASTELAVSSKYDNING. 

 Vi havde igen i år fastelavns skydning efter Jens gode 
tønde. Vi var 15 skytter som mødte op og fik den skudt 
ned efter 52 skud. Kattekonge blev Frank Jørgensen og 
Kronprins blev Leif Andersen. Det var gode veteraner 
som gik af med gevinsten. Derefter var der fastelavns 
boller til alle. Atter en lille god aften. 

 Til Landsskyttestævnet i Randers bliver vi 10 mand der 
tager derover, håber at vi får en god tur.  

Ohl. 

Bestyrelsesmedlem 
Brian Lok Olsen 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 

Bestyrelsesmedlem 
Gert Skov 
Degnebakken 30 
3390 Hundested 

Suppleant. 
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Referat fra Halsnæs Skyttelavs Generalforsamling. 
Fredag den 25. januar 2013. 

1.Valg af dirigent.  
    Bestyrelsen foreslog Gert Skov som blev valgt. 
2. Bestyrelsens beretning. 
    Blev vedtaget uden nogle kommentar. 
3. Aflæggelse af regnskab. 

Man kunne desværre ikke aflægge regnskab, da revisorerne ikke kunne godkende dette 
ved fremlæggelsen på regnskabsmødet. Jeg havde prøvet om man kunne gøre det færdig 
inden generalforsamling, men det kunne ikke lade sig gøre, så man vedtog at det skal 
være færdigt og underskrevet inden den 15-03-2013. og derefter udsendes til 
medlemmerne. 

 4. Indkomne forslag. 
     Der var igen. 
 5. Valg til bestyrelsen. 
     Formand Ole Lorentzen blev genvalgt. 

 Næstformand Jens Hyldborg blev genvalgt. 
 Ny valgt Rico Møllebro som bestyrelsesmedlem 
  Ny valgt Brian Lok Olsen som bestyrelsesmedlem 
  Udtrådt af bestyrelsen Per Grøndahl – Kurt Christiansen Frederiksværk. 

 6.  Valg af suppleanter. Genvalg til Gert Skov. 
 7.  Revisorer. Jan Nielsen – Gert Skov modtog ikke genvalg. 
     Ny valg af Revisorer blev Michael Hultén – Torben Nygård Pedersen  
 8.  Revisorer suppleant: Richard Newton 
 9. Landsskyttestævnet i Randers. Blev orienteret om priser og hvornår det er.  
     Tilmelding: På skydebanen inden den10-02-2013.   
10. Eventuelt. Formanden takkede for god ro og orden, derefter fortsatte man med                
skafning af sildemad, stegt flæsk og persille sovs, kreeret af Jens. 
 
 Dirigent    Referent 
  
 Gert Skov    Ole Lorentzen 
   
  
 
 
 
 
  

Fastelavn er mit navn og en yndig dronning… 
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HALSNÆS GLARMESTER 
Alt i termoruder, glas, spejle m.m. 

Thomas Larsen 
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40 

 



Afsender:   Returneres ved adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kom ind og gør et godt køb!! 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Nørregade 54 Telefon 47 93 83 11 
3390 Hundested Fax  47 93 91 12 

 
Nørregade 32 

3390 Hundested 
Telefon 47 93 70 83 
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