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Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 25. ordinære 
generalforsamling blev afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. 
Sneedorffs Allé, Nyholm, 1439 København K, tirsdag den 15. marts 
2016 kl. 17.00 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 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. 
 
 
 
 
 



Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød hjertelig 
velkommen til den 25. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske 
Tordenskiold-Venner - et lille jubilæum for Selskabet samt 300-året for 
Søheltens adling - og gennemgik herefter aftenens program: 
Først generalforsamling, og herefter foredrag ved operationsofficeren i 2. 
Eskadre, orlogskaptajn Klaus Rehkopff, om Søværnets nye operative 
uddannelsessystem. Foredraget er en opfølgning på Selskabets 
sommertur i 2015 til Flådestation Korsør og til fregatten Iver Huitfeldt. 
Dernæst kårer vi vinderen af jubilæumsårets hvervekonkurrence, og 
afsluttende vil der være skafning i Søofficersskolens spisesal for 
tilmeldte. Aftenens program påregnes afsluttet senest kl. 21.30. 
Formanden fortsatte: Det er godt at se, at så mange har kunnet afse tid 
til at møde op her i dag. En særlig tak skal lyde til Søværnets 
Officersskole for venligst at stille skolens faciliteter til rådighed for 
afvikling af vor generalforsamling og ikke mindst hyggeligt samvær i 
disse fantastiske omgivelser på Holmen. En særlig velkomst skal i den 
forbindelse lyde til næstkommanderende på Søværnets Officersskole, 
orlogskaptajn Niels Ole Markussen, som repræsenterer skolen i aften. 
Vi starter med generalforsamlingen:  
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår kontreadmiral Poul Schriver. Formanden spurgte, 
om forsamlingen ønskede at stille en anden kandidat. 
Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver blev valgt med akklamation. 
Formanden overgav ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig, samt pointerede at beslutninger afgøres ved simpelt 
flertal. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. Herefter gav dirigenten 
ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Formanden aflægger beretning om 
Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. 
Formanden udtalte som følger:  
”Den 24. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. marts 
2015, og referatet herfra er udsendt til samtlige medlemmer i april 2015. 
Efter generalforsamlingen orienterede arrangementskoordinator Chris 
Dam og formanden om Selskabets planlægning af højtideligholdelse af 
Tordenskiolds 325-års fødselsdag samt Selskabets 50-års jubilæum den 
28. oktober 2015. Efter orienteringen nød forsamlingen et traktement 
bestående af skipperlabskovs med tilbehør samt øl, vand, vin og 
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afsluttede med kaffe og småkager. Underholdningen stod vort 
æresmedlem, viceadmiral Jørgen F. Bork for. I alt 80 medlemmer og 
ledsagere var mødt op til generalforsamlingen og det efterfølgende 
traktement. 
Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder samt fem møder i 
forretningsudvalget i forsamlingsåret 2015/2016. 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. 
Herudover har der været afholdt et antal separatmøder med forskellige 
interessenter og deltagere i forbindelse med forberedelse og 
detailplanlægning af skrivning, redigering og udgivelse af Jubi-
læumsbogen samt forberedelse og detailplanlægning af de forskellige 
momenter i fejringen af Tordenskiolds 325-års fødselsdag og Selskabets 
50-års jubilæum. 
På det 83. bestyrelsesmøde den 21. april 2015 konstituerede den nyvalgte 
bestyrelse sig således: 
Lars Kragelund, formand og fundraiser. 
Gustav Lang, næstformand og kontakt til Søværnet og Orlogsmuseet. 
Henry Qvamme, kasserer og kontakt til Den Norske Forening og til 
Hvite Ørn. 
Søren Konradsen, sekretær og kontakt til Marineforeningen. 
Chris Lippert Dam, arrangementskoordinator og jubilæumsbog. 
Haraldur R. Joensen, bestyrelsesmedlem og jubilæumsbog. 
Peer Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem og fundraiser. 
Klaus Thiesen, bestyrelsesmedlem. 
Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem og fundraiser. 
Fru Inge Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse 
med råd og dåd og praktiske gøremål. 
Desuden løser vort medlem Vibeke Møller opgaven som Webmaster. 
Forretningsudvalget konstituerede sig således: 
Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 
arrangementskoordinatoren og fru Inge Friisager. 
Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver blev fordelt som 
følger: 
Sommerudflugten: Gustav Lang, og Chris Dam. 
Jubilæumsbogen: Inge Friisager, Haraldur Joensen, Chris Dam og 
formanden. 
Tordenskiolds fødselsdag og Selskabets jubilæum: Hele bestyrelsen. 
Generalforsamling: Chris Dam, Haraldur Joensen og Søren Konradsen. 
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Sommerudflugten den 13. juni 2015 gik til Flådestation Korsør og 
fregatten Iver Huitfeldt, hvor 52 deltagere mødtes i solskinsvejr og fik en 
flot rundvisning om bord. Udflugten afsluttedes på vanlig vis med 
frokostarrangement og hyggeligt samvær; denne gang på Restaurant 
Lystbådehavnen i Korsør. En rigtig hyggelig dag med højt humør og en 
god stemning. 
På Kulturnatten den 9. oktober 2015 åbnede Orlogsmuseet dørene for 
en særudstilling om Tordenskiold, bl.a. med genstande der venligst var 
udlånt af Søofficersforeningen. 
Onsdag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 325-års 
fødselsdag samt Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 50-års 
jubilæum under overværelse af bl.a. H.K.H. Kronprins Frederik med en 
festgudstjeneste i Holmens Kirke ved Holmens Provst og Orlogsprovst 
Eigil Bank Olesen, ledsaget af et stort anlagt musikprogram med bl.a. 
uropførelse af en ny Tordenskiold-kantate samt musik og sang ved 
Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen, organist Erik Kolind, 
Søværnets Tamburkorps, Holmens Kantori samt solisterne Jens-
Christian Wandt, Carina Tybjerg Madsen og Monica Stevns. 
Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved 
Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen af H.K.H. Kronprins Frederik for 
Kongehuset, af Norges Ambassadør H.E. Ingvard Havnen for Norge, af 
kontreadmiral Frank Trojahn for Søværnet, af kommandørkaptajn John 
Refsness for KNM Tordenskjold, af kommandørkaptajn Jens Ole Løje 
Jensen for Marineforeningen, af læge Sverre Støren for Selskabet Hvite 
Ørn i Norge og af formanden for Selskabet Danske Tordenskiold-
Venner. Formanden udtalte mindeord for afdøde medlemmer og 
næstformanden læste morgenbøn fra Søværnets Officersskole. 
Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og 
markeringen i Holmens Kirke afsluttedes med Kongernes Konge. Ca. 
350 medlemmer, inviterede gæster og andre deltagere deltog i 
højtideligholdelsen i Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor 
oplevelse. 
Herefter forlagde ca. 250 medlemmer og inviterede gæster til Søværnets 
Officersskole, bl.a. med de chartrede busser og en kanalrundfartsbåd. 
På officersskolen var den store begivenhed overrækkelsen af 
Tordenskiold-Prisen 2015 til Frømandskorpset. Formanden motiverede 
tildelingen, og H.K.H. Kronprinsen overrakte herefter prisen til chefen 
for Frømandskorpset, der modtog prisen på korpsets vegne. Til stede på 
scenen ved prisoverrækkelsen var også mange af de tidligere 
prismodtagere. 
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Efter prisoverrækkelsen blev der udbragt skåler for H.M. Dronningen, 
H.K.H. Kronprinsen og Viceadmiral Tordenskiold, og Holmens Provst 
holdt en fantastisk festtale for 325-års fødselaren. 
Selskabets 50-års jubilæum markeredes ved taler af Selskabets formand, 
Chefen for Marinestaben, KNM Tordenskiold og Hvite Ørn. Endvidere 
musicerede Søværnets Tamburkorps, og der serveredes en lækker buffet 
med tilhørende drikkevarer af det gode mærke ”Ad Libitum”. 
Selskabets 50-års Jubilæumsbog samt julehilsen blev i december måned 
udsendt til alle medlemmer og til de VIP-gæster og bidragsydere, der var 
inviteret til fejringen. 
Den 30. januar 2016 gennemførtes et særarrangement for Selskabets 
medlemmer i Dagmar biografen i København med visning af 
spillefilmen ”Tordenskiold og Kold” en sand historie – langt hen ad 
vejen – , og med efterfølgende debat med filmens instruktør Henrik 
Ruben Genz og produceren Lars Bredo Rahbek. Efter film og debat var 
der frokost skafning på Axelborg Bodega. 
Den 22. februar 2016 var formanden og arrangementskoordinatoren i 
audiens hos H.K.H. Kronprins Frederik på Christiansborg Slot for at 
takke Kronprinsen for deltagelse i fejringen af Tordenskiolds fødselsdag 
og Selskabets jubilæum samt for overrækkelse af Tordenskiold-Prisen 
2015 til frømændene i Frømandskorpset. Kronprinsen udtrykte også ved 
denne lejlighed tydelig glæde over deltagelsen i arrangementerne, og 
syntes, at det havde været flot, festligt og fornøjeligt. 
Efterfølgende forærede Selskabet Kronprinsen 3 eksemplarer af 
Jubilæumsbogen – en til Dronningen – en til ham selv – og en til Prins 
Christian. Endvidere afleveredes en gave fra Hvite Ørn i form af en 
Tordenskiold-ode, skrevet af formanden for Hvite Ørn, læge Sverre 
Støren. 
Vedrørende medlemstallet har vi i 2015 haft en netto fremgang fra 216 
til 248 medlemmer. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på 
grund af dødsfald, kontingentrestance og udmeldelse, men også en 
tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt er 248 medlemmer. Vi har 
dermed nået det mål på 240 medlemmer som bestyrelsen satte sig for et 
år siden. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, men 
der skal hvert år rekrutteres ca. 10 medlemmer for at bevare det 
nuværende antal. 
Dette afslutter min beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne 
år, som herefter overgives til generalforsamlingens behandling.” 
Dirigenten tog over og spurgte om nogen havde bemærkninger hertil. 
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Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var 
godkendt. 
Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. 
 
Ad dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det 
reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge. 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udleveret på 
generalforsamlingen, og at det var behørigt underskrevet. 
Formanden gennemgik regnskabet og konstaterede, at der på alle poster 
på nær fejringen af Tordenskiolds 325-års fødselsdag var   nogenlunde 
balance mellem indtægter og udgifter. Formanden fremhævede årets 
driftsunderskud på 44.322 kr. Årsagen hertil er, som det fremgår af 
regnskabet, udgiften til fejringen af Tordenskiolds 325-års fødselsdag og 
markeringen af Selskabets 50-års jubilæum på i alt 269.778 kr. 
Formanden gennemgik herefter det separate regnskab for fejring og 
jubilæum. Samlet har Selskabet fortsat en meget sund økonomi, idet de 
samlede aktiver udgør 142.736 kr. Dirigenten spurgte om nogen havde 
bemærkninger til regnskabet. Ingen fra forsamlingen ønskede at ytre sig, 
og dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet var godkendt, 
hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
Ad dagsordenens punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra 
bestyrelse eller medlemmer. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra 
medlemmerne til behandling. 
Budgetforslag for 2016: Der var fra bestyrelsen modtaget budgetforslag 
for forsamlingsåret 2016. Budgetforslaget blev kort gennemgået af 
formanden med justering af porto til kr. 12.000 fra kr. 12.500, og det 
blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
Nyt æresmedlem: Bestyrelsen ønskede endvidere at fremsætte forslag 
om udnævnelse af et nyt æresmedlem i Selskabet. Formanden 
motiverede således: ”Bestyrelsen for Selskabet Danske Tordenskiold-
Venner indstiller hermed til Selskabets 25. generalforsamling, at 
arrangementskoordinator Chris Lippert Dam udnævnes til det 9. 
æresmedlem i vort Selskab med følgende begrundelse:  
Chris Dam har igennem 25 år lagt et stort personligt og professionelt 
engagement og arbejde i Selskabet som bestyrelsesmedlem og 
arrangementskoordinator. 
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Chris er en ildsjæl ud over det sædvanlige, der med sit smittende humør 
og sit altid imødekommende væsen har sat mange værdifulde aktiviteter i 
gang i Selskabet. 
Med sin vante frejdighed afslutter han ofte sin korrespondance med: 
”Det går glædeligt”. En hilsen som han har taget til sig, og som han 
bruger til at signalere til modtageren – ligesom Tordenskiold gjorde på et 
af sine togter i 1712 nær Langesund i en usædvanlig hård storm, hvor 
bovsprydet og to mand var gået overbord, og besætningen var bange. 
”Det går glædeligt” udbrød søhelten, hvilket virkede afvæbnende og 
beroligende på besætningen. 
Bestyrelsen er aldrig i tvivl om, at Chris brænder for de sager han 
initierer eller går ind i, og det er meget inspirerende for alle i og omkring 
Selskabet at samarbejde med ham. 
Chris var med da Selskabets fortsatte eksistens blev sikret i 1991. På den 
konstituerende generalforsamling i Søofficersforeningen ændrede 
Selskabet struktur på ønske fra stifteren hr. Egon Friisager, og blev 
herefter et Selskab med vedtægter, generalforsamling og en 
medlemsvalgt bestyrelse, som daværende afdelingschef i HEMPEL´ s 
Skibsfarvefabrik A/S, Chris Lippert Dam, blev valgt til. Og her har vi 
siden nyt godt af Chris´s medbragte talenter fra erhvervslivet vedrørende 
markedsføring, kommunikation og planlægning. 
Som bestyrelsesmedlem og arrangementskoordinator gennem de seneste 
25 år har Chris vist nye veje for Selskabets samarbejde med andre 
foreninger, bl.a. ved de årlige fødselsdagsarrangementer i Holmens Kirke 
og Norges Hus samt generalforsamlingerne på Søværnets Officersskole, i 
Kastellet eller på Orlogsmuseet. Det er aldrig kedeligt at være sammen 
med Chris. Han tør tænke anderledes og ser ofte tingene med nye øjne 
samt udtrykker sin mening. 
”Hva´ dælen nøler I efter” kan man høre Chris sige engang imellem, når 
han synes at noget går for langsomt – ligesom vor søhelt råbte til den 
svenske kommandant Henrik Dankwart i 1719 ved fæstningen Karlsten i 
Marstrand, for at få ham til at overgive sig. 
Chris er i høj grad medvirkende til at ære Tordenskiolds minde. Han er 
ankermand på planlægningen af den årlige højtideligholdelse af søheltens 
fødselsdag den 28. oktober, og deltager endvidere i at udbrede og 
fremme kendskabet til Tordenskiolds bedrifter gennem planlægning af 
Selskabets kulturelle arrangementer og udflugter. Herudover udarbejder 
han nye hvervebrochurer og deltager i hvervningen af nye medlemmer. 
Chris har desuden været bestyrelsens ”primus motor” under de seneste 
to års forberedelser til fejringen af Selskabets 50-års jubilæum og 
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højtideligholdelsen af Peter Tordenskiolds 325-års fødselsdags-
arrangement samt udarbejdelsen af bogen vedr. Selskabets historie. 
Det er mig således en stor glæde at kunne meddele Selskabets 25. 
generalforsamling, at bestyrelsen hermed indstiller vores 
arrangementskoordinator, Chris Lippert Dam, til æresmedlem af 
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner for hans særlige indsats for 
Selskabet. 
Jeg skal bede Generalforsamlingen om at tilkendegive sin mening om 
dette forslag”. 
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag til nyt æresmedlem blev 
godkendt af generalforsamlingen med stor applaus. 
Formanden bad herefter arrangementskoordinator Chris Dam om at 
komme op på scenen og modtage selskabets diplom. Vort nye 
æresmedlem var meget overrasket – nævnte begrebet ”Surprise Party” - 
og takkede i ærbødighed bestyrelsen og generalforsamlingen for den ære 
man havde vist ham. 
 
Ad dagsordenens punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til 
medlemskontingent og indskud. 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til 
generalforsamlingen havde oplyst, at medlemskontingentet foreslås 
fastsat uændret til kr. 200 årligt, og for folkepensionister og unge med 
studiekort til 150 kr. Der betales ikke indskud. 
Dirigenten efterlyste bemærkninger til forslaget fra forsamlingen. Der var 
ingen bemærkninger, og dirigenten kunne herefter konstatere, at 
medlemskontingentet som foreslået af bestyrelsen var godkendt, hvilket 
generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. 
 
Ad dagsordenens punkt 6. Evt. valg af formand og næstformand. 
Formanden er på valg og villig til genvalg. Formanden blev genvalgt med 
stor applaus. 
Næstformanden er ikke på valg. 
 
Ad dagsordenens punkt 7. Valg af øvrige medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen. 
Seniorsergent Søren Konradsen er på valg og villig til genvalg. 
Arrangementskoordinator Chris Dam på valg og villig til genvalg. 
Ingeniør Peer Bent Nielsen er på valg og villig til genvalg. 
Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen er ikke på valg. 
Orlogskaptajn Haraldur Joensen er ikke på valg. 
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Ingeniør Henry Qvamme er ikke på valg. 
Civilingeniør Klaus Thiesen er ikke på valg. 
Suppleanter til bestyrelsen. 
Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen er på valg, og ønsker ikke 
genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet nyvalg af direktør Henrik Stray 
Dijohn. 
Læge Flemming Neelmeyer 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 foreslået, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med 
applaus. 
 
Ad dagsordenens punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard er ikke på valg. 
Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen er afgået ved døden. 
Bestyrelsen foreslår i stedet valg af revisor Bodil Bruhn. 
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater 
var valgt som foreslået, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med 
applaus. 
 
 
 
 
Ad dagsordenens punkt 9. Eventuelt. 
 
Admiralindens gave. 
Admiralinde Kirsten Borck overrakte Selskabet et smukt indrammet 
billede af ”Tordenskiold forfulgt af svenske dragoner i Skåne”. Stor 
applaus fra forsamlingen. 
Hvervekampagne. 
Formanden meddelte, at Gerner Thalsø Madsen havde vundet 
hvervekampagnen. Under applaus fra salen fik Gerner Thalsø overrakt 
en vinpræmie. 
Generalforsamlingens afslutning. 
Formanden bød velkommen til nyvalgte og genvalgte 
bestyrelsesmedlemmer til endnu et spændende år i Selskabets historie, og 
udtrykte en stor tak til generalforsamlingen for god ro og orden. 
Afsluttende takkede formanden dirigenten – kontreadmiral Poul Schriver 
– for endnu en gang at udføre hvervet på fortrinlig vis, og for igen i år at 
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have bragt alle sikkert gennem generalforsamlingen, uden en eneste 
kollision med Selskabets medlemmer eller grundstødning med Selskabets 
§ ‘er. Dirigenten fik overrakt en vingave med applaus. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Foredrag. 
Formanden præsenterede herefter generalforsamlingens foredragsholder 
som følger:  
”De af jer, der deltog i sidste års sommerudflugt til Fregatten Iver 
Huitfeldt vil erindre, at Søværnet har iværksat et nyt operativt 
uddannelses- og evalueringssystem. Vi har bedt 2. Eskadres 
operationsofficer, orlogskaptajn Klaus Rehkopff, om at orientere os om 
dette for Søværnet helt centrale emne. Jeg giver derfor ordet til 
orlogskaptajn Rehkopff”. 
Orlogskaptajn Klaus Rehkopff takkede for indbydelsen og udtalte bl.a.: 
”I takt med, at Søværnet består af væsentligt mere komplekse, og 
samtidig færre enheder, er Søværnet begyndt at kigge sig omkring efter 
samarbejdspartnere, der kan bidrage til, at enhederne bliver uddannet og 
trænet til fuldt at udnytte de mange og store muligheder som en moderne 
fregat eller støtteskib besidder. Et skib der er i gang med sin klargøring til 
indsættelse, bliver derfor efter endt enhedstræning i Danmark først sendt 
til den tyske havariskole i Neustadt. Her trænes primært med fokus på 
den ”Interne Kamp”, som er de hændelser der skal håndteres ombord på 
enheden. Det kan f.eks. være brandbekæmpelse eller lækstopning. Dette 
gøres i et realistisk scenarie med udefrakommende trusler, og som er 
medvirkende til, at hele skibet er inddraget i træningen. Efterfølgende 
sendes skibet til den engelske Flag Officer Sea Training (FOST) i 
Sydengland. FOST har et imponerede stort setup, og en meget 
professionel og struktureret tilgang til uddannelse og træning. En tilgang 
som har vist sig at være til stor gavn for Søværnet, og som har medført et 
stort løft for PETER WILLEMOES, som var den første danske enhed 
der har været på FOST. Et løft der har givet mange ændringer i tidligere 
tilgange til skibsorganisation, bemanding af poster, procedurer, osv. 
FOST har primært fokus på den ”Eksterne Kamp”, som er de ude fra 
kommende hændelser der påvirker skibet, men tilsvarende i et miljø hvor 
hele skibet bliver inddraget. Næste enhed der skal på FOST er 
støtteskibet ESBERN SNARE.  
Klaus Rehkopff fik som tak overrakt Selskabets Jubilæumsbog af 
formanden og fik stor applaus fra forsamlingen. 
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Herefter nød 75 deltagere af forsamlingen et traktement i spisesalen 
bestående af sømandens gode sild og skippers labskovs med tilbehør 
samt øl, vand, hvidvin og rødvin af det sædvanlige gode mærke "Ad 
Libitum", afsluttende med kaffe og kransekage. 
Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral Jørgen F. Bork med 
muntert indlæg om livet til søs.  
 

Sign. 
 

 
 
 

Haraldur R. Joensen 
orlogskaptajn 

referent 

 
 
 

Lars Kragelund 
kontreadmiral 

formand 

 
 
 

Poul Schriver 
kontreadmiral 

dirigent 

 

 

 


