
DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER … 
Velkommen

28. ordinære generalforsamling

19. marts 2019



Aftenens program …

• Velkomst

• 28. ordinære generalforsamling

• Efter generalforsamlingen giver                

Camilla Munch et indlæg med overskriften:                                

"Hvad laver en orlogspræst nu om stunder?”

• Skafning og hyggeligt samvær

• Efter skafningen giver kommandør Gustav Lang 

en kort orientering om det kommende store 

flådebesøg i København til september

• Tak for i aften



Generalforsamlingens dagsorden …

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed 

i det forløbne år. Godkendelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

årsregnskab og meddelelse af décharge

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



Generalforsamlingen 2019 …

• Formandens beretning



Formandens beretning 2019 …
Sommerudflugt til Søværnets Våbenskole, Sjællands Odde

• De udleverede ørepropper blev flittigt brugt af de 56 

deltagere på sommerudflugten lørdag d. 18. august 2018. 

• Tusindvis af begejstrede besøgende var til ”Åbent Hus” på 

Søværnets Skole, Center for Våben.



Tordenskiolds nye nabo …
Viceadmiral Aage H. Vedel

• I anledning af 75-års dagen for 29. august 1943, hvor 

viceadmiral Aage H. Vedel gav ordre om at sænke den 

danske flåde, afholdt Holmens Kirke en gudstjeneste med 

efterfølgende kranselægning ved Vedels nyligt opsatte 

buste til højre for Tordenskiolds sarkofag i Kapelsalen.



Formandens beretning 2018 …
Kulturnatten - Selskabet deltog aktivt i Holmens Kirke

• 1.000 gik op i Kapelsalen ud af 3.500 besøgende i kirken,

• Vi uddelte 300 flyers med information om Selskabet og 

Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober.



Formandens beretning 2018 …
Tordenskiolds fødselsdag 

• Kontreadmiral Torben Mikkelsen holdt et meget informativt 

foredrag om søværnet ved indgangen til 2019.



Formandens beretning 2019 …

• Selskabet har i dag 236 medlemmer

• Vi skal rekruttere 10 - 15 nye medlemmer i 2019 



Formandens beretning 2019 …

• Godkendelse af formandens beretning



Resultatopgørelse for året 2018 …

Indtægter:

Kontingenter 30.150

Renter 2

Gaver 600

Indtægt manchetknapper 450

31.202

Arrangementer:

Indtægter 36.548

Udgifter 30.075 -6.473

Indtægter i alt: 37.675

Udgifter:

Generalforsamling/møder                                    393

Gaver 1.380

Kontorhold 2.762

Porto, gebyrer 4.128

Diverse 1.525

Kranse etc.           4.600

Hjemmeside 1.919

Ny folder                                                            9.758                           -26.465

Årets resultat 11.210



Balance pr. 31. december 2018 …

Aktiver

Kassebeholdning 154

Bank- og giroindestående 143.081

Tordenskioldkonto 18.544

Aktiver i alt 161.779

Passiver

Forudbetalt kontingent 6.200

Saldo pr. 1/1 2017 144.369

Årets resultat iflg. resultatopgørelsen                    11.210 155.579 

Passiver i alt 161.779



Behandling af indkomne forslag …
Budget for 2019 



Godkendelse af …
Medlemskontingent og indskud  

Bestyrelsen foreslår det årlige medlemskontingent fastsat 

uændret, således:

• Almindelige medlemmer kr. 200,-.

• Studerende med studiekort og folkepensionister kr. 150,-.

• Æresmedlemmer og prismodtagere kr. 0,-.

• Indskud kr. 0,-.



Valg af formand og næstformand …

• Formand kontreadmiral Lars Kragelund – er ikke på valg

• Næstformand kommandør Gustav Lang – er ikke på valg



Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen …

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg og villig til genvalg:

• Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen

• Ingeniør Henry Qvamme

• Civilingeniør Klaus Thiesen er på valg, men ønsker ikke   

genvalg

• Bestyrelsen foreslår i stedet nyvalg af kommandør Jens   

Bjørnsteen, Chef for Søværnets Officersskole 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg:

• Seniorsergent Søren Konradsen

• Arr.-koordinator Chris Lippert Dam

• Ingeniør Peer Bent Nielsen



Valg af suppleanter til bestyrelsen …

• Suppleant direktør Henrik Stray Dijohn er ikke på valg.

• Suppleant læge Flemming Neelmeyer er på valg.

• Bestyrelsen foreslår nyvalg af civilingeniør Klaus Thiesen.



Valg af revisor og revisorsuppleant …

• Revisor Bodil Bruhn er på valg og villig til genvalg

• Revisorsuppleant civilingeniør, HD, Kaj Vestergaard-Poulsen 

er ikke på valg 



Eventuelt …
Sommerudflugt under planlægning i juni 2019

• Søofficersforeningens nye lokaler i  

Kommandantgården i Kastellet 



Eventuelt … 
Orientering om flådebesøg i København 

Skibene ankommer 3. september 2019

• Kommandør Gustav Lang giver en kort orientering om det 

kommende store flådebesøg og den maritime konference 

og udstilling i København med ca. 40 flådefartøjer og 

2.000 marinesoldater.



Aftenens foredrag … 

• Camilla Munch: ”Hvad laver en orlogspræst nu om stunder?"



Vi ønsker alle en god sommer – og på gensyn

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER … 


