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 I april 2011 

 

Referat af 20. ordinære generalforsamling 
afholdt 

onsdag den 23. marts 2011 kl. 17.30 
på Søværnets Officersskole - Nyholm. 

 

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER´s 20. ordinære generalfor-
samling blev afholdt på Søværnets Officersskole på Nyholm onsdag den 23. 
marts 2011 med følgende 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. 

 
Medlemmerne blev ved ankomst til Søværnets Officersskole mødt af en min-
deværdig fotokavalkade fra selskabets sommerudflugt og fejring af Flådens 
500 års jubilæum den 10. august 2010 optaget i Københavns havn af vort 
medlem Sussie, Grevinde af Rosenborg. 
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Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen til den 20. 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 hilsen 
skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Christian Nørgaard, som igen 
i år venligst har stillet skolens faciliteter til rådighed for afvikling af generalforsamling, 
arrangement og ikke mindst hyggeligt samvær i disse fantastiske omgivelser. 
En særlig velkomst skal lyde til Søværnets Tamburkorps, der efter generalforsamlingen vil 
musicere og fortælle lidt om korpset. 
Vi vil dernæst overgå til generalforsamlingen: 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Første punkt på generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vore vedtægter §4 stk.3 
valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår kontreadmiral Poul Schriver. Jeg skal høre, om for-
samlingen ønsker at stille en anden kandidat? 
Poul Schriver vælges med akklamation. 
Jeg overgiver herefter ordet til dirigenten. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og beslutningsdygtig. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. 
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for  
 
Ad dagsordenens pkt. 2.  
Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Godkendelse af beretning. 
Formanden berettede:  
Den 19. ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 25. marts 2010 og referatet 
herfra er udsendt til samtlige medlemmer pr. brev medio maj 2010. En særlig tak skal i den 
forbindelse lyde til Søværnets Officersskole og skolens chef kommandør Christian Nør-
gaard for at vi også i 2010 kunne gennemføre generalforsamlingen mv. i skolens faciliteter. 
En stor tak skal også lyde til kontreadmiral Niels Mejdal, der i forbindelse med generalfor-
samlingen sidste år beredvilligt havde stillet sig til rådighed, og berettede om arbejdet i jubi-
læumsfonden og det planlagte program for fejringen af flådens 500 års jubilæum. Endelig 
skal jeg erindre om at vort mangeårige medlem viceadmiral Jørgen Frits Bork blev hædret 
med udnævnelse til Æresmedlem af Selskabet. Over 90 medlemmer og ledsagere var mødt 
op til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har afholdt tre bestyrelsesmøder samt tre forretnings-udvalgsmøder i forsam-
lingsåret 2010/2011– dels på Nyholm i faciliteter venligst stillet til rådighed af chefen for 
Lokalstøttelement København, kommandørkaptajn Christian Nielsen, men primært i Mari-
neforeningens Landskontors lokaler på Østerbro. Stor tak til såvel Christian Nielsen og ik-
ke mindst Marineforeningen for at dette kan lade sig gøre. 
På det 65. bestyrelsesmøde den 19. april 2010 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig så-
ledes: 
Lars Kragelund, formand 
Per Lorents Nielsen, næstformand 
Henry Qvamme, kasserer og kontakt til Den Norske Forening 
Søren Konradsen, sekretær 
Chris Dam, arrangementskoordinator  
Haraldur Joensen, fg. Web – master 
Yderligere bestyrelsesmedlemmer: Bendt Fogh, Klaus Thiesen, Christian A. Rønneberg og 
Eigil Bank Olesen. 
Fru Inge Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse med kontakt til 
Holmens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. 
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Forretningsudvalget konstituerede sig således: 
Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangementskoordinatoren, Chri-
stian Rønneberg, Haraldur Joensen og fru Inge Friisager. 
Ansvaret for løsning af de faste årlige opgaver blev fordelt som følger:  
Sommerudflugten: Chris Dam, Christian Rønneberg og Søren Konradsen. 
Tordenskiolds fødselsdag: Inge Friisager og Chris Dam. 
Generalforsamling: Chris Dam, Haraldur Joensen og Søren Konradsen. 
Hovedemnerne på mødet var opfølgning på 19. ordinære generalforsamling, sommerud-
flugten 2010, Tordenskiolds-Dage i Frederikshavn 2010, Flådens 500-års jubilæum, Sel-
skabets hvervekampagne samt indledende drøftelse af markering af Tordenskiolds 320 års 
fødselsdag i Holmens Kirke, herunder evt. tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere 
fremlagde kassereren nøgletal vedrørende økonomien samt medlemstal.   
Bestyrelsen besluttede også, at Selskabets hjemmeside skal fornyes med ”professionel” as-
sistance. Til formålet nedsattes en arbejdsgruppe bestående af Chris Dam, Haraldur Joen-
sen, Christian Rønneberg og Søren Konradsen, der snarest skal fremlægge et oplæg til 
hjemmesidens nye design, indhold og funktionaliteter. 
Den 5. og 6. juni deltog medlemmer af bestyrelsen i en lokal markering af flådens 500-års 
jubilæum i Dragør, hvor vi fik mulighed for have en DT-V stand på havnen i hverve og PR 
øjemed, og hvor vi uddelte hvervemateriale, solgte Selskabets hefte om prismodtagerne, og 
fik os en god snak med alle de besøgende gæster og nogle af vore lokale medlemmer. 
På det 66. bestyrelsesmøde den 9. august drøftedes budgetopfølgning, medlemstal, hverve-
kampagnen, status i den nye hjemmeside, den forestående sommerudflugt den 10. august i 
forbindelse med fejringen af flådens 500-års jubilæum samt forberedelse af markeringen af 
Tordenskiolds 320 års fødselsdag i Holmens kirke og i Søofficersforeningen. 
Den 10. august gennemførtes fejring af Flådens 500-års jubilæum i strålende solskin. Sel-
skabets fejring startede i Holmens Kirke kl.10 med en morgenandagt ved Holmens Provst 
og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og under medvirken af Holmens organist og kantor Ja-
kob Lorentzen og Holmens Kantori samt operasanger Jens-Christian Wandt. Herefter gen-
nemførtes en kransenedlægningsceremoni ved Tordenskiolds statue af Norges Ambassadør 
H.E. Jørg Willy Bronebakk, Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jensen og 
formanden for Selskabet, akkompagneret af operasanger Jens-Christian Wandt. Bagefter 
holdtes et let frokost-traktement i Holmens Kirke, inden der blev skudt kanonsalut og ”klar 
til afgang” fra Kronometertrappen i en stor Kanalrundfartsbåd, hvorfra vi senere på efter-
middagen – på 1. parket – kunne overvære Flådens honnør for H.M.Dronningen om bord i 
Kongeskibet DANNEBROG. En rekordstor medlemsskare, nogle med ledsagere – i alt ca. 
125 – deltog i arrangementet. 
På forretningsudvalgsmødet den 23. august kunne formanden orientere om mange skriftli-
ge og mundtlige tilfredse tilbagemeldinger efter en yderst vel tilrettelagt og gennemført 
sommerudflugt ved flådens 500-års jubilæum samtidig med at kassereren kunne konstatere 
at arrangementet balancerede økonomisk. Det kunne samtidig konstateres at Selskabets 
medlemstal netto nu var oppe på 231, idet 7 medlemmer var slettet p.g.a. restance. Herud-
over blev det foreløbige program for markeringen af Tordenskiolds fødselsdag den 28. ok-
tober genemdrøftet, herunder spisearrangement i Søofficersforeningen. 
På forretningsudvalgsmødet den 27. september drøftedes budgetopfølgning, medlemstal og 
status i hjemmesiden samt program for markering af Tordenskiolds 320 års fødselsdag og 
indledende drøftelser vedr. forberedelse af den 20. ordinære generalforsamling. 
Torsdag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskjolds 320-års fødselsdag i Hol-
mens Kirke med musik, fællessang og andagt ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil 
Bank Olesen, Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen, sopran Monica Nørgaard 
Stevns og baryton Emil Ritter samt solotrompetist Rikke Øland, medlemmer af Holmens 
Kirkes Kantori, medlemmer af Søværnets Tamburkorps og kadetter fra Søværnets Officers-
skole. Tak til alle for fantastiske bidrag til Selskabets markering af vor søhelts fødselsdag. 



- 4 - 

Markeringen i kirken blev afsluttet med kransenedlægning ved Tordenskjolds sarkofag i 
kapelsalen af Norges Ambassadør, H.E: Jørg Willy Bronebakk, af kommandør Christian 
Nørgaard på vegne af søværnet, af Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jen-
sen og af Selskabets formand. Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal 
og formanden udtalte mindeord, og markeringen i Holmens Kirke afsluttedes med Konger-
nes Konge. Ca. 200 medlemmer, inviterede gæster og øvrige deltog i højtideligholdelsen i 
Holmens Kirke, der endnu engang var en fantastisk oplevelse. 
Herefter forlagde ca. 100 af os til Søofficersforeningen til et hyggeligt traktement, hvor vi 
også kunne afsløre hvem der havde vundet rekrutteringskampagnen: Axel Ravn. Derud-
over var der taler ved formanden og inviterede repræsentanter fra den norske søofficers-
skole, KNM Tordenskjold. Aftenen sluttede med en orientering om Søofficersforeningen og 
dens mangeårige virke ved formanden for Søofficersforeningen, kommandørkaptajn Chri-
stian  Nielsen. 
På det 67. bestyrelsesmøde den 17. januar 2011 drøftedes markeringen af Tordenskiolds 
fødselsdag. Endvidere drøftedes status på DT-V hjemmeside, ny DT-V fane, budgetopfølg-
ning og regnskab for 2010, medlemsstatus (239 medlemmer), generalforsamling 2011, 
budget 2011, og opfølgning på informations- og hvervekampagnen. Mere om disse sidste 
emner under senere punkter på denne generalforsamling. 
Vedrørende antallet af medlemmer har vi i 2010 haft en markant netto medlemstilgang på 
ca. 15%. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald og kontin-
gentrestancer men også en stor tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt er 240 medlemmer. 
Dette afslutter min beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Og med disse ord overlod formanden beretningen til generalforsamlingens behandling. 
Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var godkendt.  
Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. 
 
ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af de-
charge. 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udleveret, og at det var behørigt underskrevet.  
Kassereren gennemgik årets regnskab og pointerede, at vi nu havde plus på vore arrange-
menter. Dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalforsam-
lingen tilsluttede sig med stor applaus. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling. 
 
ad 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til generalforsamlingen havde 
oplyst, at medlemskontingentet fastsættes uændret for året 2011. 
Dirigenten efterlyste bemærkninger hertil fra forsamlingen. Der var ingen bemærkninger. 
Dirigenten konstaterede herefter, at medlemskontingentet for 2011 fastsættes til kr. 200,- og 
for medlemmer over 67 år og unge under uddannelse til kr. 150, samt at der ikke betales 
indskud. Generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
ad 6 Evt. valg af formand og næstformand. 
Dirigenten oplyste, at formanden, Kontreadmiral Lars Kragelund ikke var på valg. 
Næstformanden Orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var på valg og villig til genvalg.  
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at næstformanden var genvalgt. Generalfor-
samlingen gav sin tilslutning med applaus. 
 
ad 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
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Dirigenten oplyste, at bestyrelsen var på valg således: 
Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen var på valg og villig til genvalg. 
Ingeniør Henry Qvamme var på valg og villig til genvalg. 
Civilingeniør Klaus Thiesen var på valg og villig til genvalg. 
Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen var  på valg og villig til genvalg. 
Sponsorship & Event Manager Chris Lippert Dam var ikke på valg. 
Personalechef Christian Ankerstjerne Rønneberg var ikke på valg. 
Seniorsergent Søren Konradsen var ikke på valg. 
Suppleanter til bestyrelsen: 
Læge Flemming Neelmeyer var på valg og villig til genvalg.  
Kommandør Christian Nørgaard var ikke på valg, men afgår til sommer. 

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater var valgt som fore-
slået. Generalforsamlingen gav sin tilslutning med applaus. 
 
ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Statsautoriseret revisor, Oberstløjtnant Kristian J. Krogsgaard var på valg og villig til 
genvalg.  
Revisorsuppleant, Direktør Niels Hansen var ikke på valg. 

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 hertil med applaus. 
 
ad 9. Eventuelt 
Formanden fik igen ordet og udtalte: Jeg vil gerne takke min bestyrelse for godt arbejde i 
det forløbne år, og sige velkommen til de genvalgte bestyrelsesmedlemmer til endnu et 
spændende 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 engang at udføre 
hvervet på fortrinlig vis: Vi er igen i år bragt sikkert gennem generalforsamlingen, uden en 
eneste kollision med selskabets medlemmer eller grundstødning med Selskabets §’er. 
Formanden fortsatte med en orientering om nutidens Søværn, jvf. i øvrigt Danmarks Mari-
neforenings FLÅDELISTE 2011og udtalte: 
Søværnet har fået færre enheder, men aldrig været mere ”blue water”. Vores evne til at 
operere lokalt og regionalt er intakt – måske lige minus MCM, men vores evne til at opere-
re globalt har i nyere tid aldrig været større. Overskriften på det nye søværn har været RE-
LEVANT OG EFFEKTIVT. 
RELEVANT = vi leverer efterspurgte kapaciteter. EFFEKTIVT = vi gør det bedst og bil-
ligst muligt. 
I 2009 indgik Søværnets Taktiske Stab og ABSALON for første gang i TASK FORCE 150 i 
anti – piraterioperationer i ADEN bugten og markerede sig på alle måder positivt. Både 
herhjemme og i udlandet blev der lagt mærke til denne nye markante spiller på den inter-
nationale maritime bane.  
Det danske søværn stod i 2010 i spidsen for den kommandostab, der leder NATOs stående 
maritime styrke SNMG1. Det skete med dansk styrkechef og international stab om bord på 
først ABSALON og dernæst ESBERN SNARE. Historien fra 2009 gentog sig. Igen blev der 
i 2010 lagt mærke til denne nye og professionelle spiller på den internationale maritime 
bane. 
I 2011 er denne trend fortsat med indsættelse af ESBERN SNARE i OPERATION OCEAN 
SHIELD som en del af SNMG2 i anti – piraterioperationer i INDISKE OCEAN og ADEN-
bugten. 
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Skibet og styrkebidraget har gjort det godt og er af primært nationale årsager netop blevet 
forlænget i yderligere op til 3 måneder frem til udgangen af maj 2011 i INDISKE OCEAN. 
At søværnet har magtet dette samtidig med at der har været styr på de nationale operationer 
og operationerne på Færøerne og i Grønland vidner om stor professionalisme. Men det har 
også givet store udfordringer, at vi samtidig har skullet omstille søværnet, indføre ny tekno-
logi og nye kapaciteter og gennemføre nye operationstyper på samme tid.  
Det er meget positivt at marinehjemmeværnet over de seneste 10 år har udviklet unikke ka-
paciteter så de nu i stor grad indgår som en del af den maritime bevogtning, farvandsover-
vågningen, SAR- beredskabet og væsentlige dele af havmiljøberedskabet. Hertil kommer 
støtte til politi, SKAT og andre offentlige styrelser. Man kan vel sige, at søværnet og mari-
nehjemmeværnet på en række områder er rykket tættere på hinanden i den nationale opga-
veløsning, - og det er godt for begge parter. 
Chris Dam orienterede om Selskabets branding og hvervekampagne 2010. Det var en suc-
ces med hvervelse af 35 nye medlemmer. 
Hr. Mogens Elchendorv forespurgte til Marinehjemmeværnets 60-års jubilæum. Forman-
den oplyste, at jubilæet er i 2012.  
Formanden takkede afsluttende direktør Bendt Fogh for hans fine arbejde i Selskabets be-
styrelse i mange år. Bendt takkede rørt og meddelte, at hans indmeldelse i Selskabet Danske 
Tordenskiold-Venner – i sin tid – det var hans livs bedste investering. 
Som en hilsen til Bendt Fogh marcherede nu Søværnets Tamburkorps ind på scenen med  
indmarch til "Marines Hymn" som tamburerne bl.a brugte i den amerikanske ambassade 
hvor marinerne – fortalte lederen af korpset - indtog retstillingen og smed alt de havde i 
hænderne. 
Næste stykke musik var "Dronning Margrethe II`s Parademarch" efterfulgt af diverse mu-
sikstykker og sang. 
Herefter var der et reklameindslag for Venneforening - Tamburkorpset Venner. 
Sidste musikalske indslag var "Kronprins Frederiks Honnørmarch" der er komponeret af 
Fussy. 
Søværnets Tamburkorps var et  imponerende indslag i generalforsamlingen, og 22 med-
lemmer meldte sig straks ind i Tamburkorpsets Venner. 
Efter generalforsamlingen og Tamburkorpsets optræden nød forsamlingen et traktement - 
hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, ”Søe-Cadet Compagniet”, havde 
stillet deres arbejdskraft og hjælpsomhed til rådighed og dækket op til de 85 deltagere i de 
tilstødende lokaler med forloren skildpadde med æg og  sherry samt dertil øl og rødvin ad 
libitum, afsluttende med kaffe og kage. 
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