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Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 21. ordinære generalfor-
samling blev afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Al-
lé, Nyholm, 1439 København K, tirsdag den 27. marts 2012 kl. 17.00 med føl-
gende dagsorden i h. t. vedtægternes § 4 stk. 3: 
    

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det 
    forløbne år. Godkendelse af beretning.        
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og 
    meddelelse af decharge.  
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. 

 6. Evt. valg af formand og næstformand. 
 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 9. Eventuelt. 

  
Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød velkommen til den 
21. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold – Venner og 
fortsatte: Det er godt at se, at så mange har kunnet afse tid til at møde op her i 
dag. En særlig velkomst skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, 
kommandør Peter Stehr, der lige som sin forgænger i embedet venligst har 
stillet skolens faciliteter til rådighed for afvikling af generalforsamling, fore-
drag og ikke mindst hyggeligt samvær i disse fantastiske omgivelser. 
Vi vil dernæst overgå til generalforsamlingen. 



- 2 - 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
 
Generalforsamlingens dagsorden pkt. 1 er i henhold til vore vedtægter § 4 stk. 
3 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog kontreadmiral Poul Schriver. Forman-
den spurgte, om forsamlingen ønskede at stille en anden kandidat? 
Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver valgtes med akklamation. 
Herefter overgav formanden ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget 
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings-
dygtig. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. Herefter gav dirigenten ordet 
til formanden for  
 
dagsordenens pkt. 2.  
Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Godkendelse af beretning. 
 
Den 20. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 23. marts 2011 
og referatet herfra er udsendt til samtlige medlemmer i april 2011. En særlig 
tak skal i den forbindelse lyde til Søværnets Officersskole og til skolens davæ-
rende chef kommandør Christian Nørgaard for, at vi også i 2011 kunne gen-
nemføre generalforsamlingen m.v. i skolens faciliteter. En stor tak skal også 
lyde til Søværnets Tamburkorps, der efter generalforsamlingen musicerede og 
fortalte om korpsets tilblivelse og udvikling. En fantastisk oplevelse, som betød 
at 22 af vore medlemmer efterfølgende har meldt sig ind i Tamburkorpsets 
Venner. I alt 85 medlemmer og ledsagere var mødt op til generalforsamlingen 
og det efterfølgende traktement. 
 
Bestyrelsen har afholdt tre bestyrelsesmøder samt tre forretnings-
udvalgsmøder i forsamlingsåret 2011/2012. Møderne har været afholdt i Ma-
rineforeningens Landskontors lokaler på Østerbro. Stor tak til Marinefor-
eningen for at dette kan lade sig gøre. 
 
På det 68. bestyrelsesmøde den 4. april 2011 konstituerede den nyvalgte besty-
relse sig således: 
Lars Kragelund, formand 
Per Lorents Nielsen, næstformand 
Henry Qvamme, kasserer og kontakt til Den Norske Forening 
Søren Konradsen, sekretær 
Chris Dam, arrangements- og webkoordinator  
Haraldur Joensen, bestyrelsesmedlem 
Christian Ankerstjerne Rønneberg, bestyrelsesmedlem 
Klaus Thiesen, bestyrelsesmedlem 
Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem 
 
Fru Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse med kon-
takt til Holmens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. 
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Forretningsudvalget konstituerede sig således: 
Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangements- og web-
koordinatoren, Haraldur Joensen og fru Friisager. 
Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver blev fordelt som følger:  
Sommerudflugten: Chris Dam og Søren Konradsen. 
Tordenskiolds fødselsdag: Chris Dam og Inge Friisager. 
Generalforsamling: Chris Dam, Haraldur Joensen og Søren Konradsen. 
 
Hovedemnerne på mødet var opfølgning på den 20. ordinære generalforsam-
ling, sommerudflugten i 2011, Tordenskiolds – Dage i Frederikshavn 2011, 
Selskabets hjemmeside, ny Tordenskiold-fane samt indledende drøftelse af 
markeringen af Tordenskiolds 321 års fødselsdag i Holmens Kirke, herunder 
evt. tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere fremlagde kassereren nøgletal 
vedrørende økonomi og medlemstal. 
 
Sommerudflugten 2011 blev gennemført lørdag den 28. maj og gik til Tor-
denskiolds Gård, Strandgade 6, på Christianshavn. Deltagerne mødtes i 
Strandgade 6, hvor Tordenskiold boede i sit sidste leveår i 1720. Tordenskiold 
var blevet god ven med ejeren af ejendommen, den unge Abraham Lehn, der 
under sin store udlandsrejse faldt i kløerne på eventyreren og falskspilleren 
oberst Staël von Holstein, der franarrede den unge Lehn en stor sum penge i 
Hamburg. Tordenskiold, der også opholdt sig i Nordtyskland, hørte om hæn-
delsen og besluttede sig for at revanchere sin ven. Som vi ved endte dette med 
den duel, der kostede Tordenskiold livet. Forfatteren Arne Ibsen, som har 
skrevet en bog om huset, causerede efterfølgende over Tordenskiold, selskabe-
ligheden som han var vært for, bygningen og dens beboere, restaureringen af 
rummene og de meget smukke barok væg- og loftsmalerier, som der findes 
der. Udflugten afsluttedes på vanlig vis med frokost-arrangement og hyggeligt 
samvær. Deltagerantallet var af brandmyndighederne begrænset til 75 perso-
ner, så vi havde næsten fuldt hus (62 personer). En rigtig hyggelig dag med en 
god stemning. 
 
På det 69. bestyrelsesmøde den 22. august drøftedes budgetopfølgning, med-
lemstal, hjemmesiden, anskaffelse af en ny Tordenskiold-fane, opfølgning på 
sommerudflugten samt forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 321 års 
fødselsdag i Holmens kirke og det efterfølgende arrangement i Forsvarskom-
mandoen. 
   
På forretningsudvalgsmødet den 4. oktober drøftedes budgetopfølgning, med-
lemstal, faneanskaffelsen samt program for markering af Tordenskiolds 321 
års fødselsdag og indledende drøftelser vedr. forberedelse af den 21. ordinære 
generalforsamling. 
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Fredag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 321-års fød-
selsdag i Holmens Kirke med musik, fællessang og andagt ved Holmens Kir-
kes sogne- og orlogspræst Anna Mejlhede og Holmens organist og kantor Ja-
kob Lorentzen. I ceremonien medvirkede desuden viceadmiral Jørgen F. 
Bork, tenor Jens-Christian Wandt samt medlemmer af Søværnets Tambur-
korps og kadetter fra Søværnets Officersskole. Tak til alle for fantastiske bi-
drag til Selskabets markering af vor søhelts fødselsdag. 
 
Efter ceremonien blev vort æresmedlem Fru Inge Friisager dekoreret med 
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats for sit ildsjælsagtige virke i 45 år 
for dansk forsvar, og for bevarelse af vor dansk/norske søhelt Tordenskiolds 
minde i rammen af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Herfra skal end-
nu engang lyde: Godt gået fru Friisager – det er fortjent! 
 
Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved Tordenskiolds 
sarkofag i kapelsalen af Norges Ambassadør, H.E. Jørg Willy Bronebakk, af 
kommandør Peter Stehr på vegne af Søværnet, af Formanden for Marinefor-
eningen Jens Ole Løje Jensen, af Tordenskioldselskabets formand og af for-
manden for Selskabet Hvite Ørn, overlæge Kaare Svartveit, der var rejst ned 
fra Norge med 20 medlemmer fra det norske selskab. Formanden fremsagde 
herefter en morgenbøn fra Søofficersskolen og udtalte mindeord. Medlemmer 
af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og markeringen i Holmens 
Kirke afsluttedes med Adolph v. der Reckes Kongernes Konge. Ca. 200 med-
lemmer og inviterede gæster og ca. 150 øvrige deltog i højtideligholdelsen i 
Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor oplevelse. 
 
Herefter forlagde 127 af os til Forsvarskommandoen til et hyggeligt trakte-
ment og en fødselsdagsskål for vores søhelt. Dagen sluttede med flotte billeder 
og en spændende fortælling, hvor orlogspræst Anna Mejlhede berettede om 
sine 90 dage om bord på støtteskibet ESBERN SNARE i piratfyldt farvand ud 
for Somalias kyst i begyndelsen af 2011. Også formanden blev fejret på sin 60-
års fødselsdag bl.a. med Tordenskiold-vin. 
 
På det 70. bestyrelsesmøde den 16. januar 2012 drøftedes opfølgning på mar-
keringen af Tordenskiolds fødselsdag. Endvidere drøftedes budgetopfølgning 
og regnskabsaflæggelse for 2011, medlemsstatus (242 medlemmer), planlæg-
ning af generalforsamling 2012, budget for 2012, og en ny Tordenskiold-fane. 
 
På forretningsudvalgsmødet den 7. marts behandledes ud over disse emner, 
tillige DT-V hjemmeside og planlægningen af sommerudflugten 2012. 
Vedrørende medlemstallet har vi i 2011 haft en lille netto medlemstilgang. Bag 
tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald, kontingentre-
stance og to udmeldelser, men også en tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt 
er 242 medlemmer. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, 
men der skal hvert år rekrutteres 10 – 15 for at holde det nuværende antal. 
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Dette afsluttede formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløb-
ne år. 
 
Og med disse ord overlod formanden beretningen til generalforsamlingens 
behandling. 
 
Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var god-
kendt. 
  
Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. 
 
ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og medde-
lelse af decharge. 
 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udsendt samt udleveret på general-
forsamlingen, og at det var behørigt underskrevet.  
Dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalfor-
samlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne 
til behandling. Der var fra bestyrelsen budgetforslag for det kommende år, 
som blev gennemgået og godkendt. 
 
ad 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. 
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til generalforsam-
lingen havde oplyst, at medlemskontingentet fastsættes uændret til kr. 200, og 
for medlemmer over 67 år og unge under uddannelse til 150 kr. Der betales 
ikke indskud. 
 
Dirigenten efterlyste bemærkninger hertil fra forsamlingen. Der var ingen 
bemærkninger. 
Dirigenten konstaterede herefter, at medlemskontingentet forbliver uændret. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
ad 6 Evt. valg af formand og næstformand. 
 
Formanden er på valg, og er villig til genvalg.  
Næstformanden er ikke på valg. 
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at formanden var genvalgt. Ge-
neralforsamlingen gav sin tilslutning med applaus. 
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ad 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen var på valg således: 
Sekretær, seniorsergent Søren Konradsen – villig til genvalg. 
Arrangementskoordinator Chris Lippert Dam – villig til genvalg. 
Administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg – villig til genvalg. 
Suppleanter på valg er: 
Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen – villig til nyvalg 
 
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater var 
valgt som foreslået. Generalforsamlingen gav sin tilslutning med applaus. 
 
ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
Revisorsuppleant på valg er: 
Direktør Niels Hansen – villig til genvalg.  
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var 
valgt som foreslået.  
Generalforsamlingen gav sin tilslutning hertil med applaus. 
 
ad 9. Eventuelt. 
 
Lene Hestbæk berettede om en hyggelig begivenhed fra det forgangne år: 
I vores barnebarn Nicholas børnehave har de haft et projekt om Tordenskiold, 
og det er overraskende, hvor meget børn i 5 års alderen bliver engageret i vor 
helt, som er 321 år gammel.  
Jeg tilbød børnehaven, at jeg kunne vise dem statuen af Tordenskiold og hans 
sarkofag i Holmens Kirke. Nicholas syntes, at hans farmor og farfar også 
måtte komme med: ”For så kan de andre jo se min farmor og farfar", som 
han sagde. Der gik ikke en dag, uden at Tordenskiold blev nævnt der hjemme 
”Tordenskiold kunne klare 12 svenskere". Jeg tænkte, at når det betyder så 
meget for børnene, må jeg også gøre mit til, at det bliver en god dag. Så jeg 
bad Chris Dam om nogle foldere, så vi havde noget materiale, som børnene 
kunne få med hjem, og jeg lavede nogle labels med Tordenskiolds logo på, 
hvorpå børnene selv skulle skrive deres navn. Dem havde de på tøjet, da de 
ankom til kirken i en flot række. Fredag den 2. marts kl. 11 mødtes vi med 18 
forventningsfulde børn og 4 pædagoger til en lille rundvisning. Vi startede 
udenfor ved Tordenskiold-statuen, og alle børnene skulle løftes op for at mær-
ke på hans sabel. Bagefter gik vi ind til sarkofagen, hvor der endnu lå kranse 
fra Tordenskiolds fødselsdag. Vi fortalte, at han ikke blev så gammel, og at 
han ikke nåede at finde sig en kone, hvorefter et af børnene udbrød: "Min far 
og mor er da ikke engang gift". Børnene var meget videbegærlige og der kom 
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de pudsigste spørgsmål, som det ikke altid var lige let at svare på. Nicholas var 
så stolt over, at hans farfar viste rundt i den kirke, hvor han selv er døbt og 
hans forældre viet.  
Vi havde vejret med os, og vi afsluttede besøget med at spise vores medbragte 
mad udenfor kirken siddende på jorden. Alt forgik i god ro og orden, og de gik 
alle hjem med folder, så vi kan håbe, at vi har bidraget til nye medlemmer til 
Tordenskiold-Selskabet. 
  
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til for-
manden, som udtalte:  
 
Jeg vil gerne takke min bestyrelse for godt arbejde i det forløbne år, og sige 
velkommen til de genvalgte og nye bestyrelsesmedlemmer til endnu et spæn-
dende år i Selskabets historie. Sluttelig en stor tak til generalforsamlingen for 
god ro og orden. 
Også mange tak til dirigenten – kontreadmiral Poul Schriver – for endnu en 
gang at udføre hvervet på fortrinlig vis: Vi er igen i år bragt sikkert gennem 
generalforsamlingen, uden en eneste kollision med Selskabets medlemmer el-
ler grundstødning med Selskabets §’er. 
Forsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
Chefen for Søværnets Officersskole kommandør Peter Stehr holdt foredrag 
efter generalforsamlingen over emnet ”Søværnets Officersskole og søofficers-
uddannelsen”. Det var et yderst interessant foredrag om nutidens moderne sø-
værn og uddannelsen af kandidater hertil. Søværnet sikrer Danmarks interes-
ser på havet rundt om i verden – med magt om nødvendigt. 
Kommandøren fik flere spørgsmål fra medlemmerne vedr. bl.a. søopmåling på 
Grønland, Smart Defence, dualofficers-uddannelse og samarbejde med uden-
landske officersskoler. Endvidere blev der stillet spørgsmål vedrørende evt. 
indhold i et kommende forsvarsforlig.   
 

Formanden takkede for foredraget og overrakte en lille vingave. Forsamlin-
gen takkede med applaus.  
 
Efterfølgende meddelte formanden, at Selskabet havde sendt følgende hilsen 
til orlogsskibet ABSALON, som opererede udfor Somalias kyst: 
 
”Kære chef og besætning om bord i ABSALON.  
Medlemmerne i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, der den 27. marts 
2012 samles til den årlige generalforsamling på Søværnets Officersskole, sen-
der hermed vore bedste hilsener med ønsket om god vind til alle om bord. Vi er 
stolte af jer!”. 
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Chefen for ABSALON kommandørkaptajn Anders Friis (Menighedsrådsfor-
mand i Holmens Kirke) havde kvitteret med: 
 
”Venligst overbring vores hjerteligste tak for hilsenen. Den er formidlet til he-
le besætningen. 
Mange hilsener 
Anders”. 
 
Forsamlingen kvitterede med rørende applaus. 
 

Herefter præsenteredes Selskabet Danske Tordenskiold-Venners nye fane. 
Fanen blev ført ind af to kadetter med akkompagnement af to unge kvindelige 
musikere fra Vedbæk Garden. Fanen er skænket af en anonym giver og blev 
vel modtaget af generalforsamlingens deltagere.   
 

Efter generalforsamlingen nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra 
Søværnets Officersskoles Kadetforening, ”Søe-Cadet Compagniet”, havde stil-
let deres arbejdskraft og hjælpsomhed til rådighed og dækket op til de 70 del-
tagere i de tilstødende lokaler med sild, fiskefilet, mørbradboeuf og ost, øl, 
vand samt rødvin af det gode mærke "Ad libitum", afsluttende med kaffe og 
småkager samt chokolade. Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral 
Jørgen Bork – støttet af orlogsprovsten Ejgil Bank Olesen – med muntert ind-
læg om flag og faner fra tiden i Søværnet. 
             
           
 
 
              Sign. 
 
 
 
 
 
Haraldur R. Joensen 
orlogskaptajn 
referent 

 
 
 
Lars Kragelund 
kontreadmiral 
formand 

 
 
 
Poul Schriver 
kontreadmiral 
dirigent 

   
 


