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Æresformand Hans 
Kongelige Højhed 

Kronprins Frederik 

Foreningens formål er 
at styrke nationens 
interesse for søværnet 
og søfarten, samt ved-
ligeholde forbindelsen 
og kammeratskabs– 
følelsen mellem perso-
ner, der er eller  har 
været tjenestgørende 
under orlogsflaget, 
ansat til søs eller næ-
rer særlig interesse 
for det maritime miljø 
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                  Undertegnede ønsker at blive medlem i 
                      ROSKILDE MARINEFORENING 
 

Har Du gjort tjeneste i Søværnet? ___________ 
Hvis JA – oplys indkaldelses år?  __________ 
Eller: Har sejlet i Handelsflåden?  _________ 
Eller: Har interesse for Søværnet og/eller Handelsflåden? _________ 
NAVN: _________________________________________________ 
Adresse: ________________________________________________ 
Fødselsdato: _____________________________________________ 
Telefon: ________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________ 
 

Denne anmodning om indmeldelse afleveres til: 
 
ROSKILDE MARINEFORENING 
ELISAGÅRDSVEJ 10 
4000 ROSKILDE 
 
 
PS: Marinestuen på Elisagårdsvej 10 i 4000 Roskilde er åben 
 
lørdage fra klokken 11.00 til klokken 15.00. 

 

Klip sedlen ud og aflever den i Marinestuen. 
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                          Optagelsesparagraf 

Som medlem af foreninger kan, efter bestyrelsen god-
kendelse, optages myndige Danske mænd og kvinder: 
 
Der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller 
marinehjemmeværnet, eller 
 
Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet 
eller som  
Nærer interesse for orlogs, eller handelsflåden og be-
slægtede erhverv 
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                        Tjeneste år  
   
 Poul Kiærulf                        35 år. 
 Jan Benny Jensen               45 år 
 Allan Hansen Dreyer         55 år 
 Poul Erik E Johansen           55 år 
 Jørgen Søgaard                    55 år 
 Ebbe B Jensen                     55 år 
 Steen Lundsgaard Larsen    55 år 
 Ole Jørgensen                      60 år 
 Ebbe Bødker                        65 år 
 Per Nielsen                           65 år  
 
 
 
   Jubilæum i Roskilde Marine Forening 
 
  
 
 

                Stort tillykke 
 
. 
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         Runde fødseldage  
 

                         75 år 
 
Jørgen B. Søgaard             den 3 maj 
 
Steen Lundsgaard Larsen den 19 maj 
 
Ebbe B. Jensen                  den  29 maj 
 
Karl Henrik K. Hansen   den 15 juni  
 
                           
                              80 år 
 
 
 
Jim Leo Larsen                den  14 oktober 
 
Knud Larsen                    den  30 oktober 
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Formanden har ordet 

Så gik der nok en vinter, med kulde og regn, alt i alt en mørk tid, men 
dog  små lyspunkter. Roskilde Marineforening fik startet lørdage froko-
sterne op, og i skrivende stund  må det siges, at  foreløbig  har det været 
en massiv succes . 
Med det nye koncept, nemlig med en frivillig vært, samt en mindste pris 
på en flad halvtredser, så har alle råd, blot mangler der værter til efter-
året, så kan du arrangere en frokost efter konceptet, må du gerne lige gi-
ve et piv til formanden. 
 

Der har været afholdt  distriktsmøde, og eneste nyt  i distriktsbestyrelsen, 
var at  Gert takkede af, og blev her erstattet af Per fra Københavns Mari-
neforening, og der skal fra  Roskildes Marineforenings side lyde stort tak 
til Gert, for et stort og veludført arbejde, og vi ønsker Per tillykke med 
titlen, og ønsker ham held og lykke med det fremtidige arbejde. Lige nu 
arbejder vi på en  sommertur på vandet, og vor traditionelle sommer-
grillfest, som jeg håber, der bliver bred opbakning til. 
 
 Hold øje med opslagstavlen i Marinestuen, for der kommer måske nogle 
tiltag, som vi ikke lige nu har planlagt, og så er det godt at kunne tilmel-
de sig, for der er måske levende musik !! 
Der skal lyde en stor tak til rengørings holdet, samt gartnerholdet, som 
holder rent og pænt, uden udgift for foreningen, det er strengt nødven-
digt, og tak for det. 
 
Sidst, men ikke mindst, skal jeg sige tak til de afgående bestyrelses med-
lemmer for det store arbejde, de har lavet, og velkommen til de nye be-
styrelses medlemmer, som  nu er klar til at give den en skalle til gavn for 
fællesskabet. 
Jeg ønsker alle en god sommer, og håber I støtter op om foreningens ar-
rangementer, så vi får nogle gode timer sammen. 
 
Formanden. 
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Skytteforeningen 

Formand: 
Keld Christensen 
Vissenbjergvej 29 

4000 Roskilde 
Tlf. 20 74 27 86 

 
Knast@christensen.mail.dk 

Kasserer: 
Brian Svendsen 

Bh.svendsen@mail.tele.dk 
 

Mogens Andersen 
millesnedker@gmail.com 
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               Skaffeaftner den 26. januar 2023 

 

Vi fik desværre et afbud i sidste øjeblik fra præsten, der skulle 
holde et foredrag fra sin tid på Esbern Snare fregatten. Men vi 
var 19 fremmødte til skaffeaftenen. Vi fik gule ærter med flæsk, 
grisehaler og medister 
Efter skafningen skulle vi så se en film, som vi plejer, når vi ikke 
har nogen foredrags holder. Det blev så filmen En pige og 39 sø-
mænd. 
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Skaffeaften den 23. februar 2023 

Cristian M Pedersen           Knud J Vest     

Så er der atter en skaffe aften, og menuen er gammel dags oksesteg med 
tilbehør, og den var mør og lækker. Vi var 21 personer, som fik en god 
aften, vores foredrags holder var Knud J. Vest, som fortalte om sit liv 
som landmand og minkfarmer. Han har prøvet mange ting, blandt andet 
har han været i mange bestyrelser og mange foreninger. 
Vi fik også noget af vide om, da han skulle aflive alle sine mink under 
Corona krisen, det var ikke sjovt at skulle, det var jo et livsværk, som 
han skulle sige farvel. Nu vil han  prøve at lave bed and break fast, så 
man kunne få fat i turisterne som kommer til Roskilde.    
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                 Skaffeaften den 30. marts 2023 

Så sad der atter 21 personer, som havde glædet sig til at høre et 
foredrag af orlogspræstens tur med Fregatten Esben Snare til  
Guinea bugten. 
Men atter kom der et afbud fra Michael Hemmingsen på grund 
af, han havde fået lungebetændelse. 
Men vi fik trods alt en god aften. Menuen bestod af bøf stroga-
noff, der var godt nok for lidt og den var lunken, men ellers var 
den fin og der var for lidt rødbeder. 
Efter skafningen så vi så en gammel sort hvid film med Ib 
Schønbergs i Flåden friske fyre.  
Der er ingen billeder, da de ikke var så gode. 
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 Generalforsamlingen  februar 2023            

Referat af generalforsamling nr. 108 lørdag 4. februar 2023 kl. 
10:00  

Velkomst ved formand Keld Christensen Der blev flaget på 
halv for 4 medlemmer, som var gået fra borde. 

 Der var 22 fremmødte medlemmer. 

 1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere. Gert Larsen modtog 
hvervet som ordstyrer. Gert konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt indvarslet. Erik Lykke og Mogens Sørensen blev 
valgt som stemmetællere. 

 2. Årsberetning. Formanden aflagde årsberetning. Lørdags-
åbent fortsætter og onsdagsåbent tages op af bestyrelsen på et 
senere tidspunkt. 

 Sommergrillfesten gik rigtig godt med levende musik. Dette 
må gerne blive en tradition. 

 Økonomien har det rigtig godt, så vi bibeholder vores priser. 

 Keld opfordrede til, at man kommer med idéer til arrangemen-
ter.  

Årsberetningen blev godkendt med klapsalver.  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2022 Bo gennemgik 
regnskabet, som blev godkendt  

    Roskilde Marineforening 
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Jørgen Søgaard ville vide, hvor mange medlemmer vi har. 
Tallet er p.t. 80 - desværre faldende. 

4. Fastsættelse af kontingent 2024. Fastsættes uændret 
til 450 kr./år.  

5. Indkomne forslag. Poul Hansen ønsker medlemsliste 
udsendt. Det er dog kun tilladt at sende liste med navn og 
postnummer på grund af GDPR-lovgivningen. Vi under-
søger sagen nærmere om vi evt. kan offentliggøre med-
lemslisten på hjemmesiden for et lukket forum.  

6. Valg til bestyrelsen. Keld Christensen blev genvalgt 
som formand Poul Pedersen blev erstattet af Michael 
Schäffer Olesen Rohland Larsen modtog genvalg Jann 
blev erstattet af Pia Kloster (som sekretær) (Pia trak sig 
dog efterfølgende på grund af travlhed. Sekretærtjansen 
går til Bo Aabenhus.) Mogens Andersen forlader bestyrel-
sen og erstattes af valgte suppleant, Peer Ole Nielsen Alex 
Møller Jensen blev genvalgt for 1 år Kristian M. Pedersen 
blev genvalgt for 1 år Bo Aabenhus blev valgt som besty-
relsesmedlem Jogvan Olsen overtager hvervet som kasse-
rer Per Nielsen blev genvalg som 1. suppleant for 1 år 7. 
Valg af revisor for 2 år Mogens Sørensen blev valgt som 
1. revisor John Andersen blev valgt som 2. revisor  

    Roskilde Marineforening 
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8. Valg af revisorsuppleant for 1 år Kirsten Norrbohm 
blev valgt som revisorsuppleant  

 

9. Valg af sendemænd. Bestyrelsen vælger.  

 

10. Valg af flagbærere. Søren Nielsen og Ole Bæk Niel-
sen blev valgt som flagbærere. 

 

11. Eventuelt. John Andersen ønsker aktivitetsliste for 
hele året i medlemsbladet, men da datoerne ikke er fast-
lagt når bladet går i trykken, lader det sig ikke gøre. Der-
imod kommer de på hjemmesiden, så man altid kan holde 
sig orienteret her. Samtidig med opslag i Marinestuen. Bo 
meddelte, at vores fastnetnummer er nedlagt og erstattet 
af mobilnummer 25 68 87 45.  

15. februar 2023 Pia Kloster/Keld Christensen  

 Roskilde Marineforening 
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Første lørdags frokost i februar 2023 

Så løb den første lørdags frokost af stablen, vores formand og frue stod 
for den. Der var 15 tilmeldte, så det må siges, at der var meget pænt 
fremmøde. 
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      RO’S TORV 



 

- 18 - 

        Den nye bestyrelse februar 2023 

Stående fra venstre: Per Nielsen, Kristian Marius Pedersen, Bri-
an Svendsen, Alex  M Jensen, Søren Toxværd Nielsen. 
Forest fra venstre: Bo Aabenhuus Christensen, Keld Christen-
sen, Jogvan Olesen, Peer Ole Nielsen, Wilhelm Rohland-
Larsen. 

Her er den manglende bestyrelses med-
lem   
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Stødt altid vores an-
noncører, 
da de støtter os  
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Afsender:  
Roskilde  Marineforening 
Elisagårdsvej 10 st.  
4000 Roskilde 

MARINESTUENS ÅBNINGSTIDER                         

Lørdage                          11 - 15 
 

Tlf. 25688745  svarer i åbningstiden 

www.roskildemarineforening 
 

           Roskilde Marineforenings blad 
     Ansvarshavende. Keld Christensen  
                         knast@christensen.mail.dk 
 
     Redaktionen.               Søren T. Nielsen 
                                           1stn@youmail.dk 
                                           Tlf  40423685                                             
                                           Kristian Marius Pedersen 
                                           kristian@mvpdata.dk 
                                           Tlf. 46363047                                   


