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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, 1.th………… 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….1.suppleant 
Narssakvej 6………………….21 65 13 84 
Karl Erik Olsen……………...2.suppleant 
Nyvej 9…………………………24 87 59 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foreningens formål er at styrke nationens 

interesse for søværnet og søfarten ved fæl-

les arbejde for denne sag, samt at vedlige-

holde forbindelsen og kammeratskabsfø-

lelsen mellem personel, der er eller har 

været tjenestegørende i søværnet 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Slopkisten  bestyres stadig af Jan Nielsen 
Kattegat strandhave 3 st.   tlf: 2011 7280 
 

Forsidebillede: 

Logo for vores 100 års  

jubilæum 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

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



 

3 
 

 

 

 

 

 
Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt d. 9 februar, der var fuldt hus og da Peter  

Westfall desværre var syg blev Michael Hultén valgt til ordstyrer. som nyt medlem i bestyrel-

sen blev Poul Erik Knudsen valgt ind og der blev valgt 2 nye suppleanter Karl Erik Olsen og 

Klaus Bøgeskov Nielsen. Som flagbærer blev Preben Ivan Olsen genvalgt. Men der er ikke en 

reserve desværre. 

Jeg vil håbe at der bliver fuldt hus på kroen til Jubilæet som holdes d.7 april  

Juletræet var som sædvanlig et tilløbs stykke med 22 børn og deres forældre / bedsteforældre 

som hyggede et par timers tid. Julemanden og musikken gjorde det til en hyggelig tid for bør-

nene.  

Fastelavn, der kom der desværre kun 25 børn, deres udklædning var fantasifulde men antallet 

kunne være større, selv om de kom med familie men de var hurtige til at slå tønderne ned, så 

efter 30 minutter var der pølser og sodavand til dem.  I Tønderne var der appelsiner og rosiner 

og bagefter var der godteposer til alle.   

Der har været afholdt distriktsmøde i Helsingør for distrikt 2, hvor der mødte 32 mand op og vi 

mødte op 7 mand.  

 Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på at få lavet nogle udflugter, men hvorhen vides ikke 

endnu. 

Manneaftenen d. 2 marts, hvor der blev serveret kogt torsk. Det var en lille lukket kreds på 22 

mand, som hyggede sig og hvor der efter maden blev serveret kaffe og Whisky, oppe på stuen.  

Sidste mand forlod etablissementet kl. 01.00 efter en hyggelig aften 

Tak til alle de gamle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og jeg håber på et lige så 

godt samarbejde med de nye. 

Til sidst ønskes alle en forhåbentligt god varm sommer og vi ses på stuen. 

 
Jens Hyldborg  

 Formand 
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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 for-

eningens blazer-emblem og slips. 

Kontingentbetaling: 

Afdelingen bestemmer selv størrelsen af 

kontingentet, hvoraf det på sendemandsmø-

det vedtagne beløb af afdelingens kasserer 

indsendes til landsforeningen til dækning af 

de fælles udgifter - herunder ikke mindst 

medlemsemblemet. 

Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbeta-

les straks ved modtagelsen 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 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 stu-

en. Der står ofte, noget nyt og 

spændende.  

 

 

Redaktøren mener. 
  

Så blev året skudt i gang, og der har været og 

er rigeligt at se til, i foråret er der  

Jubilæum, og der er mange ender som skal 

nå sammen i den forbindelse.  

Og der har været afholdt generalforsamlinger 

i både marineforeningen og i skyttelavet. Det 

var små forskydninger der skete. 

Jeg håber der vil komme forslag til udflugter 

og arrangementer i foreningen. Da det jo er 

for at der kan ske mere og huset kan blive 

brugt noget mere. 

F.eks. kan man jo grille noget kød i forbin-

delse med Havnens dag og invitere folk ind 

med medlems forøgelse for øje. Og måske 

lave andre af den slags tiltag.  

 

Men stadig forslag modtages.. 

 

HJH 

 

Vits: 

Fru Nielsen havde malere, så en morgen si-

ger hun til den ene, i dag må de passe på ma-

ler, for jeg drømte de faldt ned fra stigen. 

Kære frue, man skal ikke tro sine drømme. 

Jeg har i tre nætter drømt, at de gav kaffe. 
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HUSK AT SÆTTE X 

 

Manneaften  

 
Fredag d.2 marts var der indbudt til 

manneaften på marinestuen, hvor der var 

tilmeldt 28 til torsk.  

Det var Thomas Hansen der styrede 

køkkenet og sørgede for at alle blev mætte. 

Der var store roser til kokken fra alle de 

mætte medlemmer efterfølgende   

På billedet til højre har han Pause  
 

                                                                                     

 

 

 

Messeholdet bestående af Jens Hyldborg, Kjeld Jensen og Kjeld Nortung.                                                   

De sørgede for borddækning og at der var nok at spise og drikke  

Thomas havde sørget for salt og kogt torsk. Og til dessert havde han fået konen til at lave     

Citron fromage.  

Der var flere som kom og spurgte om kokken kunne lejes på time basis men han måtte beklage, 

da tiden ikke er til det.                                                                                                               

 

  Efter maden gik flere ovenpå til hygge, der var lavet kaffe til Irsk kaffe som tilsyneladende 

igen i år var et hit.  

   

  Det var en god aften og alle var tilfredse med arrangementet. Og ja vi ser frem til næste 

  gang der bliver lavet noget her i foreningen, og håber at fremmødet vil holde sig oppe. 

   

 

 

Pudseaften 

 Fredag d. 6 april 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 7 april  

    Lørdagsfrokosten er aflyst men der er åbent hus på stuen fra 11.00 til 15.00     
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Hundested Marineforenings 100 års Jubilæum 

 

Lørdag d.7 april.   Dagen starter kl. 11.00 med åbent hus på marinestuen med 

åbent hus, hvor der er en let anretning bestående af  

 

Hjemmerøget laks tangsalat – Fingersandwich m/ krabbe og æggesalat 

 

Lynstegte kæmperejer m/ hvidløgsdressing 

 

Pate m/ cornichoner og ristet rugbrød  

 

Mini frikadeller, melon og skinke, svesker i baconsvøb 

 

Carpaccio m/ parmesan og pinjekerner 

 

Mini voulevant m/ hønsesalat - Emmentaler m/ frugt 

 

Hjemmebagt foccacia m smør   

 

 

Og når stuen lukker kl. 15.00  for det sker.  

Da alle skal have en mulighed for at komme hjem og gøre klar til aften, hvor der er 

fest på kroen for medlemmer med koner. 

 

Der starter festen kl. 19.00 

 

Og menuen er: Lakseroulade   Kalveculotte,   glaseret skinke,  Kalkun,  

 

Med stort salatbord og tilbehør.  

 

Dessert:  2 forskellige Is og kaffe med Cognac / Likør  

 

Der vil være levende musik med orkestret MIAMI som spiller 60” musik  

 

Alt dette til 450,- kr. pr. person  

 

Billetter købes på stuen indtil d. 31 marts  
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Fastelavn 2018 
 

Så nåede vi til dagen hvor ” katten ” måtte lade livet og børnene kom for at hygge sig og slå 

katten af tønden. Det var en kold omgang for de voksne som kiggede på og heppede på deres 

børn.  Det tog godt 30 minutter at få begge tønder ned, før børnene fik pølser og sodavand. I år 

var der kun appelsiner og rosiner i tønderne, da alle børnene fik slikposer.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Der er mange sjove udklædninger                        Der blev virkelig gået til den fra dem alle                     

 

 
 

 

 

 

 

 

Kattekonge for de små   Ludwig         og dronning blev David 

Kattekonge for de store Arens      og dronning blev Freja  
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Referat Generalforsamling 2018 
1) Velkommen: 

Formanden bød velkommen og da Peter Westfall var syg, blev Michael Hultén valg til ordstyrer.  

Efter valget konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt varslet, og gav derefter forman-

den ordet.  

  

  2)  Beretning: 

Jens Hyldborg læste beretningen op, og fik sagt at de kunne læse mere om det i bladet, efterføl-

gende spurgt Charles om der kom noget ud om jubilæumsfesten før bladet udkom. Dertil svarede 

Jens at bladet udkommer 14 dage tidligere da alle gerne skal have tid til at melde sig til festen på 

kroen. 

Finn spurgte om der kom opslag på stuen med tilmeldingsliste, og hvad prisen blev dertil svarede 

Jens der kommer opslag på stuen samtidig med at bladet udkommer og prisen for medlemmer og 

vedhæng er 450,- kr. pr. person 

   

 3)  Økonomi:   

Kjeld Jensen læste regnskabet og da han var færdig spurgte Klaus Nielsen om der var en regnefejl 

i den grønne linie, den kommenterede kassereren med at, det var bare så man kunne se hvad sidste 

års udgifter var til sammenligning.  Charles Hansen spurgte om automaterne og udlejningen også 

kom i bødekassen. Dertil svarede kassereren at de stod i regnskabet for sig selv, da bødekassen 

ikke var specificeret ud. 

 

  4)  Indkomne forslag: 

Formanden sagde der var kommet forslag om optagelse af kvinder i foreningen. Og om det ville 

være en ide at optage dem som en selvstændig gruppe uden indflydelse og med egen styrelse. 

 

Per Hoffsetter syntes det er en god ide og de kunne jo hjælpe ved arrangementer og forsamlingen 

skal vedtage dette.  

 

Charles Hansen sagde det kun var ”unge tøser” der var skrevet på listen og hvad de ville ud over 

at drikke øl vidste han da ikke. Der rettede formanden ham og sagde det var ”roerne” som var 

skrevet på. 

 

Jan ?  mente at marineforeningen kun var for medlemmer  og spurgte om hvad så med Eva da hun 

jo ikke havde tilknytning til foreningen.  Der svarede Jens, hun er stadig velkommen eftersom Pe-

ter var medlem så skal hun jo ikke bare sendes væk.  

 

Torsten Schieber kommenterede at det desværre og gik tilbage for mændene i marinen (der var jo 

kommet kvinder ind) 

 

Preben Ivan Olsen sagde at det ude i byen ( på de lokale værtshuse ) lød som om at foreningen 

manglede medlemmer. Jens svarede at hvad der blev sagt der ikke skulle tages til efterretning. 
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 5) Valg: 

På valg er Jens Hyldborg. Han blev genvalgt ved akklamation 

Så kom det skæve, for Hans Jørgen Hansen stod som ikke modtager genvalg men havde ombe-

stemt sig, og Poul Erik Knudsen modtager genvalg. Der var kommentarerne at skulle han gen-

vælges så måtte han jo stille op på ny. Hvortil Michael Hultén svarede man måtte gerne skifte 

mening. 

Og spurgte om der var andre som ville stille op til bestyrelsen. Og der var helt stille så der blev 

det vedtaget at de var genvalgt da ingen stillede op ellers. 

Til suppleanter blev Karl Erik Olsen og Klaus Bøgeskov valg ved akklamation. 

 

 6) Revisorer og suppleanter: 

Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved akklamation, og Peter Westfall blev 

genvalgt som revisor suppleant. Det var Jens Ole som havde haft kontakt med Thomas da han 

er syg i øjeblikket og Jens Hyldborg havde haft kontakt med Peter Westfall, og fået hans accept 

af valget. 

  

 7) Sendemænd: 

Det er et punkt som skal være med iflg. Vedtægterne, men det er op til folk om de vil med til et 

møde og derfor vælges de ikke men kan kontakte formanden og sige de gerne vil med. 

Næste møde afholdes i Køge på Havnen. 

  

 8) Fanebærer og reserve: 

Preben Ivan Olsen  fortsætter siger han  

Og efter mødet henvendte Torsten Schrieber sig og vil gerne tage flaget ved stuen men ikke fa-

nen da han ikke er den sidste nye model og det er med forbehold han kan klare det. 

 

 9) Eventuelt: 

Der blev uddelt 2 x 50 årsmærker 

        6 x 40 årsmærker   der manglede 2 som må få deres mærker senere 

        5 x 25 årsmærker   Formanden satte dem på og ønskede dem tillykke med 

mærkerne. 

 

Torsten spurgte om der ikke kunne sættes knager op i stueetagen da der er mange trin ned i 

kælderen og som dårligt gående var det lidt svært, men der er knager ude på gangen på første 

sal sagde formanden 
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Per Makwart  slog lige et slag for hans foredrag d. 22 februar om Knud Rasmussens båd som de 

forsøger at få til Hundested.  

  

Generalforsamlingen sluttede kl. 19,37 med at formanden sagde tak for et godt møde og for god 

ro og orden. 

 

Referent Hans Jørgen Hansen.. 

 

 

 

 

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

Dirigent Michael Hultén.                     Referent Hans Jørgen Hansen. 

 

      

 

 

                 

 

       Formanden uddeler 50, 40 og 25 års mærker til de fremmødte 

 

Derefter var der Gule ærter og kogt Medister og flæsk samt en lille smule grisehaler og det var 

vist et hit for der blev spist op af halerne.  Men der var så meget suppe at der kunne bespises en 

mindre hær.  
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Nytårskuren 2018 

Så blev det igen tid til de små drillerier mellem de foreninger som deltager 

i kirken, og bagefter på marinestuen til hygge, og socialt samvær.  

Og i år var Thomas på mærkerne igen, efter at have været lagt ned af syg-

dom sidste år. 

Der var som sædvanligt mange mennesker på stuen denne dag, til at få 

nogle gode grin 

 

  
Så er der tid til en øl eller 2   Efter en kold gåtur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ja smilet fejler bestemt ikke noget efter nytårsaften Thomas. 
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Søværnet har kommandoen 

Bergen: Chefen for Søværnets Taktiske Stab fik i dag overdraget  kommandoen over 

NATOs flådestyrke SNMG1. 

15-01-2018 - kl. 15:30 

Af Værnsfælles Forsvarskommando. 

 

I det næste år har Danmark kommandoen 

over SNMG1 med fregatten Niels Juel 

som flagskib i første halvår og en del af 

Søværnets Taktiske Stab (STS) som 

kommandostab om bord. I resten af 2018 

bliver støtteskibet Esbern Snare flagskib. 
 

 

 

Kommandoovertagelsen fandt formelt sted 

i Bergen i dag, hvor chefen for STS, 

flotilleadmiral Søren Thinggaard holdt 

tale. Sidst i januar slutter skibe fra bl.a. 

Holland, Tyskland, Spanien, Norge og 

Canada sig under flotilleadmiralens 

komando.  

Flådestyrken vil hele året stå i beredskab, og ellers deltage i øvelser og aktiviteter planlagt af 

Det Nordatlantiske Råd.  

 
 

 

 

 

Torsdag den 18. januar vil Niels 

Juel ligge i Københavns Havn. Her 

bliver kommandoovertagelsen 

markeret med besøg fra blandt 

andet NATO’s maritime 

kommando, forsvarsministeren og 

hans kongelige højhed prins 

Joachim. 

 

 

 

Pressen inviteres til at deltage i arrangementet, der foregår fra klokken 0930, hvor de besøgende 

går om bord og bliver sejlet ud i Øresund. Skibet forventes tilbage i havnen klokken 1400. 
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  Nina Hoffstetter som fylder  70 år     23 april 
  Steffen Laudrup Andersen som fylder 60 år   26 april 
  Benny Monrad Rasmussen som fylder  65 år 29 april     
   
  ********************************************************   

              Søren Chr. Barlebo som fylder  75 år 06 maj 

              Christian Rasmussen  som fylder  50 år 09 maj 

              Peer Koldkjær Olsen som fylder  70 år  12 maj 

  Per Hoffstetter som fylder  70 år 23 maj 

 

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

Bent Bjarne Nielsen  som fylder  75 år 01 juni 

Hans Viggo Rasmussen   som fylder  60 år 22 juni 

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

   

. 

   

     

 

. 

        Lars Frederiksen, 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 

Foer til vindjakke / Fleecetrøje………………. 250,00 

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 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malermester W. Johansen, Nørregade 17 3390 Hundested tlf. 47937070 alt i maling tapet og tæpper. 



 

17 

 

 

 

MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 

”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 

Fjordvej 12, 3. th. 

3390 Hundested 

Tlf. 22 55 72 41 

ohl2001@webnetmail.dk  

 

Skydningen foregår i  

Hundested Hallen i kælde-

ren hver onsdag fra kl. 19:00 

til 21:00. 

 

 

Planlagte arrangementer:  
         Pokalskydning 

Lørdag d. 20. april 2018 

kl.14.00 

Med efterfølgende spisning 

i Marinestuen 

 

 

Opstart efterårssæson 

start onsdag d. 05-09-2018 

kl.19.00 

Bent Olsen (næstform.) 

Solsortevej 11 

3390 Hundested 

Tlf. 20 27 34 56 

lokolsen@yahoo.dk  

Rico Møllebro (kasserer) 

Søndergade 30 A 

3390 Hundested 

Tlf. 61 71 65 35 

moellebro@kabelmail.dk  

 

Brian Lok Olsen (Best.) 

Uglevej 9 

3390 Hundested 

Tlf. 40 93 82 87 

Zombie4ever@gmail.com  

Jens Hyldborg (Best.) 

Lille Karlsmindevej 37 

3390 Hundested 

Tlf. 40 74 81 25 

jenshyldborg@gmail.com  

Suppleant. 

Tommy Andersen  

Turistvej 24 

3390 Hundested 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ohl2001@webnetmail.dk
mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:jenshyldborg@gmail.com
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 

Mail: mail@toemrerhansen.dk                       3390 Hundested 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested  Tlf.: 47940304. alt i El. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Afsender:                         Returneres ved adresseændring   
Hundested Marineforening       
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

klippe græs  og hæk samt Sprøjtning                  Snerydning og saltning            Vindue og trappevask 

   

 

 

Halsnæs Bus v/  

Michael Nilaus Niel-

sen 

Kørsel I ind og ud-

land med bus fra 10 

til 54 personer  

Ring for tilbud på 

tlf. 2025 7233. 

 

 

B 

 

 


