
Selskabet  
DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 
København 
 
Kontreadmiral Lars Kragelund 
Østerled 1, 1.tv. 
2100 København Ø 

April 2013 
 
 
 

Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 
22. ordinære generalforsamling 

 

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 22. ordinære generalforsamling blev 
afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Allé, Nyholm, 1439 Køben-
havn K, onsdag den 13. marts 2013 kl. 17.00 med følgende dagsorden i h. t. vedtægternes § 
4 stk. 3., suppleret med et nyt pkt. 9: 
    

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. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års  
    fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i 2015. 

        10. Eventuelt.       
 
Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød indledningsvis velkommen til den 
22. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold – Venner og fortsatte: 
Det er godt at se, at så mange igen i år har kunnet afse tid til at møde op her i dag. En sær-
lig velkomst skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Peter Stehr, der 
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. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Generalforsamlingens dagsorden pkt. 1 er i henhold til vore vedtægter § 4 stk. 3 valg af di-
rigent. Bestyrelsen foreslog kontreadmiral Poul Schriver. Formanden spurgte, om forsam-
lingen ønskede at stille en anden kandidat? Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver 
valgtes med akklamation. Herefter overgav formanden ordet til dirigenten. 
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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  
 
dagsordenens pkt. 2.  
Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Godkendelse af beretning. 
Den 21. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 27. marts 2012, og referatet 
herfra er udsendt til medlemmerne i maj 2012. En særlig tak skal i den forbindelse lyde til 
Søværnets Officersskole og til skolens chef, kommandør Peter Stehr, for at vi også i 2012 
kunne gennemføre generalforsamlingen m.v. i skolens faciliteter. En stor tak skal også lyde 
til kommandøren for det interessante og indsigtsfulde foredrag han holdt efter generalfor-
samlingen over emnet ”Søværnets Officersskole og søofficersuddannelsen”, hvor der blev 
stillet skarpt på nutidens søværn og de opgaver der løses samt de afledte behov og krav til 
uddannelsen af officerer hertil. 
 
Herefter præsenteredes Selskabet Danske Tordenskiold-Venners nye fane. Fanen blev ført 
ind af to kadetter med akkompagnement af to unge kvindelige musikere fra Vedbæk Gar-
den. Fanen er skænket af en anonym giver og blev vel modtaget af generalforsamlingen.   
 
Efter generalforsamling, foredrag og præsentation af ny fane nød forsamlingen et trakte-
ment, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, ”Søe-Cadet Compagniet”, 
havde stillet deres hjælpsomhed til rådighed, og dækket op i de tilstødende lokaler med kold 
og lun buffet, øl, vand samt vin og afsluttende med kaffe og småkager. Underholdningen 
stod vort æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen for – 
med et muntert indlæg om flag og faner fra tiden i Søværnet. 
I alt 72 medlemmer og ledsagere var mødt op til generalforsamlingen, og de 70 til det efter-
følgende traktement. 
 
Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder samt tre forretnings-udvalgsmøder i forsam-
lingsåret 2012/2013. Møderne har været afholdt i Marineforeningens Landskontors lokaler 
på Østerbro. Herfra skal lyde en stor tak til Marineforeningen for at dette kan lade sig gøre. 
 
På det 71. bestyrelsesmøde den 23. april 2012 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig så-
ledes: 
 
Lars Kragelund, formand 
Per Lorents Nielsen, næstformand 
Henry Qvamme, kasserer, kontakt til Den Norske Forening og kontakt til Hvite Ørn 
Søren Konradsen, sekretær 
Chris Dam, arrangementskoordinator  
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 kontakt til Hol-
mens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. 
 
Desuden har vort medlem Vibeke Møller påtaget sig opgaven som Webmaster. 
 
Forretningsudvalget konstituerede sig således: 
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Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangementskoordinatoren, Haral-
dur 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 og Søren Konradsen. 
 
Yderligere emner på mødet omhandlede opfølgning på den 21. ordinære generalforsam-
ling, Sommerudflugten i 2012, Tordenskiolds – Dage i Frederikshavn 2012, Selskabets 
hjemmeside samt indledende drøftelse af markeringen af Tordenskiolds 322 års fødselsdag, 
herunder eventuel tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere fremlagde kassereren nøgle-
tal vedrørende økonomi og medlemstal. 
 
På forretningsudvalgsmødet den 14. maj drøftedes budgetopfølgning, Sommerudflugten 
2012 til Frederiksberg Slot samt planlægning af markeringen af Tordenskiolds 322 års fød-
selsdag. 
 
Sommerudflugten 2012 gik til Frederiksberg Slot, der blev opført af Frederik den IV på 
Tordenskiolds tid. Udflugten blev gennemført lørdag den 16. juni, hvor 75 deltagere samle-
des i slotsgården kl. 10 i strålende solskin. Selve arrangementet startede med andagt i 
Slotskirken, hvor sognepræst Annette Sørensen tryllebandt os med sine fortællinger om 
kirken, kristendom og ikke mindst om Tordenskiold og hvad han kan sige nutidens menne-
sker. Herefter opdeltes vi i 3 hold og fik en fantastisk guided rundvisning på slottet, for til 
sidst alle at samles i Riddersalen til en velfortjent forfriskning. 
Udflugten afsluttedes på vanlig vis med frokost-arrangement og hyggeligt samvær i slottets 
kantine. En rigtig hyggelig dag med højt humør og en god stemning. 
 
På det 72. bestyrelsesmøde den 27. august drøftedes budgetopfølgning, medlemstal, kontin-
gentrestancer, hjemmesiden, opfølgning på sommerudflugten samt program for og forbe-
redelse af markeringen af Tordenskiolds 322 års fødselsdag i Holmens kirke og det efter-
følgende arrangement i Den Norske Forenings lokaler i Norges Hus. Søværnets Operative 
Kommando havde samtidig meddelt at de ikke havde nogen kandidat til Tordenskiold pri-
sen i 2012. 
   
På forretningsudvalgsmødet den 1. oktober drøftedes program for og forberedelse af mar-
kering af Tordenskiolds 322 års fødselsdag og indledende drøftelser vedr. planlægning af 
den 22. ordinære generalforsamling i marts 2013. 
 
Fredag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 322-års fødselsdag i Hol-
mens Kirke med andagt ved Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen ledsaget af 
musik og sang ved Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen og Holmens Vokalensem-
ble med solist Monica Nørgård Stevns.  
 
Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapel-
salen af Norges Ambassadør, H.E. Ingvard Havnen, af kommandørkaptajn Poul-Erik Lar-
sen på vegne af Søværnet, af Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jensen, af 
Tordenskioldselskabets formand og af læge Sverre Støren for Selskabet Hvite Ørn i Norge. 
 
Formanden fremsagde herefter en morgenbøn fra Søofficersskolen og udtalte mindeord. 
Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og markeringen i Holmens Kir-
ke afsluttedes med Kongernes Konge sunget af sopran Monica Nørgård Stevns akkompag-
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neret af Jakob Lorentzen.. Ca. 150 medlemmer og inviterede gæster, og ca. 100 øvrige del-
tog i højtideligholdelsen i Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor oplevelse. 
 
Herefter forlagde 110 af os til Den Norske Forening til et godt traktement, hyggeligt sam-
vær, musikalsk underholdning af Qvamme-søstrene, og en fødselsdagsskål for vores søhelt. 
Også formanden blev kort markeret på sin 61-års fødselsdag med en brændevins skål, som 
blev drukket af Tordenskiolds originale bæger i sølv. 
 
På det 73. bestyrelsesmøde den 29. november 2012 drøftedes opfølgning på markeringen af 
Tordenskiolds fødselsdag. Endvidere drøftedes budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse 
for 2012, medlemsstatus herunder kontingentrestancer (231 medlemmer + 13 kontingentre-
stanter), julebrev 2012 og nedsættelse af en jubilæumskomite til fejring af Tordenskiolds 
325 års fødselsdag samt Selskabets 50-års jubilæum i 2015. 
 
På forretningsudvalgsmødet den 7. januar 2013 behandledes regnskab for 2012 samt for-
slag til budget for 2013, medlemstal, planlægning af Selskabets 22. generalforsamling, 
planlægning af sommerudflugten 2013 samt Tordenskiolds 325-års fødselsdag og Selska-
bets 50 års jubilæum i 2015. Ud over disse emner, drøftedes tillige deltagelse i Den Norske 
Forenings 150 års jubilæum den 8. februar og Danmarks Marineforenings 100 års jubilæ-
um den 30. april 2013. 
 
På 74. bestyrelsesmøde 25. februar 2013 blev det reviderede årsregnskab gennemgået og 
underskrevet. Status vedr. den kommende 22. ordinære generalforsamling blev nævnt og 
sommerudflugten blev drøftet. Endelig blev Selskabets 50 års jubilæum nævnt. 
 
Vedrørende medlemstallet har vi i 2012 haft en lille netto tilbagegang fra 242 til 232 med-
lemmer. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald, kontingent-
restance og udmeldelse, men også en tilgang af nye medlemmer, så vi nu er i alt 232 med-
lemmer. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, men der skal hvert år re-
krutteres 10 – 15 for at holde det nuværende antal, og som jeg skal vende tilbage til senere, 
er det den siddende bestyrelses mål at nå 250 medlemmer i 2015. 
 
Dette afslutter formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, som her-
efter overgives 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 på generalforsamlingen, og at det var 
behørigt underskrevet.  
Dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalforsamlingen til-
sluttede sig med applaus. 
 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behand-
ling. Der var fra bestyrelsen budgetforslag for det kommende år, som blev gennemgået og 
godkendt. 
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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 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. Generalfor-
samlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
ad 6 Evt. valg af formand og næstformand. 
Formanden er ikke på valg.  
Næstformanden er ikke på valg. 
 
ad 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen var på valg således: 
 

Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen er på valg og villig til genvalg. 
Ingeniør Henry Qvamme er på valg og villig til genvalg. 
Civilingeniør Klaus Thiesen er på valg og villig til genvalg. 
Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen er på valg og villig til genvalg. 
Arr. koordinator Chris Lippert Dam er ikke på valg. 
Seniorsergent Søren Konradsen er ikke på valg. 
Administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg er ikke på valg. 
Suppleanter til bestyrelsen. 
Læge Flemming Neelmeyer er på valg og villig til genvalg. 
Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen er ikke på valg.  
 
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. 
Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard er på valg og villig til genvalg.  
Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen er på ikke på valg. 
  
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som fore-
slået. 
 
ad 9. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 
50 års jubilæum i 2015. 
Formanden og arrangementskoordinator Chris Dam gennemgik oplæg til planerne for fej-
ring af søheltens 325 års fødselsdag og 50 årsdagen for Selskabet Danske Tordenskiold-
Venners stiftelse, og anmodede om generalforsamlingens tilslutning hertil. Herudover har 
Holmen 325 års jubilæum. Oplægget blev modtaget og godkendt med applaus. 
 
ad 10. Eventuelt. 
Preben Kanstrup bemærkede, at nuværende 22. generalforsamling burde være nr. 48 når 
Selskabet kan fejre 50 års jubilæum i 2015. Fhv. formand kontreadmiral Arvid Sørensen 
oplyste, at Selskabets nuværende struktur og vedtægter først blev vedtaget i 1991 under le-
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delse af Selskabets stifter direktør Egon Friisager. Heraf nummereringen af generalfor-
samlingerne. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål og dirigenten erklærede herefter ge-
neralforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden, som 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. Slutte-
lig 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 eller grundstødning med Selskabets § ’er. 
Forsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 

Chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang holdt herefter foredrag over em-
net ”Arktisk sikkerhed – en ligning med mange ubekendte”. Det var en meget levende og 
interessant beretning om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og om det nye internati-
onale magtspil i regionen, som det danske Rigsfællesskab skal håndtere. Vi fik et godt ind-
blik i situationen i og omkring Grønland – jordens største ø og næst efter Antarktis verdens 
næststørste isdækkede område. Isen smelter nu p.g.a. klimaforandringer, og Kalaallie Nu-
naat – ”Grønlændernes Land” - kan i fremtiden blive et industrisamfund med rig velstand. 
Mange spørgsmål skal imidlertid løses indenfor FN´ s Havretskonvention, Rigsfællesskabet 
og Ilulisaat-traktaten m.m., og der synes lang vej endnu før Arktis blomstrer. 
Der var spørgsmål fra dirigenten vedr. nordvestpassagen og fra Kresten Arup angående 
Hans´ s Ø´ s situation. 
 

Afsluttende nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles 
Kadetforening ”Søe-Cadet Compagniet” havde stillet deres hjælpsomhed til rådighed og 
dækket op til 75 deltagere i de tilstødende lokaler med sidste års succesbord: Sild og fiskefi-
let, mørbradboeuf og ost samt øl, vand og vin af det gode mærke "Ad Libitum", samt kaffe 
og småkager. Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork med smukt ind-
læg vedr. Axel Juels prolog ved Det Kgl. Teaters opførelse af Oehlenschlägers ”Tor-
denskiold” den 12. november 1920 på 200-årsdagen for søheltens død: 
 

Der strømmer begejstring igennem vort sind, 
når bare vi nævner hans navn, 

Så karsk som den salte og bidende vind 
og skum om en flyvende stavn. 

Vi synes hans liv er et eventyr blot, 
skønt virkeligheden vi kender så godt; 

vi ser den med hånd over brynet, 
som stoled vi næppe på synet. 

 
Han gik til en kamp som en dreng til en leg, 

og sjældent han farerne vejed; 
men traf han en gang på sin flyvende vej  

et mod, der var vildt som hans eget, 
der stod foran døden – og kæmped endda, 

så gav han den kække et festligt hurra, 
og så han den tapre endnu holde stand, 

så hilste han ham som en jævnbyrdig mand. 
Had kunne hans sind ikke nære; 
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men havde han knægtet den fjende til slut, 
så hædred han ham med en æressalut, 

sig selv til uvisnelig ære 
og fattige sjæle til lære 

 
Hans fjender var Danmarks, for Danmark han stred, 

dets ros var hans skønneste smykke; 
men det var vel dybest hans hemmelighed: 

Hans fjender var også hans lykke! 
Han jog dem som vildt på den fremmede strand, 

men haded alene den dådløse mand, 
den modløse sjæl og den famlende ånd, 
det vaklende mod og den nølende hånd, 

hvad enten hos ven eller fjende! 
Det gjorde hans kamp til så ødsel en leg, 
en bidende spot for hver lunken og fej. 

Den rigdom han ejed i sinde 
gød glans om hans dåd – og hans minde! 

 
En ridder-pirat, hvis vikingeblod  

er purpur i Dannebrogs dug, 
som skæmted med døden i jublende mod; 

men aldrig bar kården i smug. 
Derfor er han helten i heltenes flok, 

derfor kan vi aldrig betragte ham nok. 
Han tænder begejstring så længe, 
de nordiske folk fostrer drenge! 

 
 
 
           
               Sign. 
 
 

 
 
 

Haraldur R. Joensen 
orlogskaptajn 

referent 

 
Lars Kragelund 
kontreadmiral 

formand 

 
 
 

Poul Schriver 
kontreadmiral 

dirigent 
   
 


