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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORENINGENS FORMÅL
Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten
ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel
der har gjort tjeneste, eller er tjenestegørende i Søværnet.
FORMAND
Jørgen Olsen
Egøgade 11
4220 Korsør
Tlf.:2624 8994
jlolsen@mail.dk
NÆSTFORMAND
og SKYTTELAV
Theis Rosschou
Revvej 36
4220 Korsør
Tlf.: 2963 7458
theis.rosschou@mail.dk
KASSERER
Mogens Larsen
Tingmarken 8
5700 Svendborg
Tlf.: 6254 1028
tingmarken@gmail.com

SEKRETÆR
Henning Jørgensen
Tlf.: 5838 0749
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Steen Jensen
Tlf.: 3057 7216

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen
Tlf.: 2364 7195

KOMPASROSENS ANSVARSH. REDAK.
OG ANNONCER
Næstformanden
theis.rosschou@mail.dk

Susanne Sønderbye
Tlf.: 4132 6111
blondieinez@ofir.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen
Tlf.: 4275 6355
dan@korsoermarineforening

HJEMMESIDE
www.korsoermarineforening.dk

DISTRIKT III
DISTRIKTFORMAND
Søren Brusgaard
Tlf.: 2142 3014
ksbrusgaard@gmail.com
MARINESTUEN
Tlf.: 5835 2623

Stuen åben: Lørdag 10-16; Søndag 11-14

Åbningstider: Mandag – Onsdag 10.00 – 17.30; Torsdag – Fredag 10.00 – 18.00; Lørdag 9.30 – 14.00

Det lokale autoværksted tilbyder:
Mere end 25 års erfaring med alt indenfor

. Service eftersyn.

.

Klargøring til syn.

.

.

Forsikringsskader.

Autoreparation.

Med venlig hilsen, P. E. Biler ApS Bag Stadion 10
4220 Korsør Tlf. 58 37 22 58

Korsør Hvidevare Center
din lokale fagmand

Lizettes Frokost Cafe
Halsskovvej 15 · 4220 Korsør · Tlf. 58 36 11
46

10.00-24.00
10.00-02.00
10.00-02.00
11.00-22.00

HAVNEGADE 17B - 4220 KORSØR - TELEFON 58 37 01 49

Månedsmenu

Frokost

A la carte

Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADE N 5 KORSØR
TLF. 58 35 35 01

Nygade 9

Pizza

Korsør Dæk &
Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen
Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør
Tlf. 58 35 06 08 - CVR.nr. 17 63 91 96

Nygade 6
58370383

7

Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247

Formandsnyt.
Først vil jeg ønske alle godt nytår og håbe at I er kommet godt over julen og ind i det
nye år.
Det meste af marineforeningsåret som gik, har jeg skrevet om i de tidligere numre,
men jeg vil her lige afslutte 2013 med, hvad der er sket siden sidst.
Den 3. november om natten havde vi indbrud i stuen, hvor hoveddøren blev brækket
op og tyvene forsvandt med vores pengeskab. Heldigvis har vi alarm, så de meget
hurtigt måtte forsvinde og de nåede ikke at tage andet med sig. De har været meget
hurtige, idet Theis ankom til stuen få minutter efter at G4S havde ringet, men da var
de over alle bjerge. Vi får nu foretaget yderligere installation for at sikre os så godt
som muligt.
Forsikringen har dækket vores tab, som ikke var så store, idet vi ikke opbevarede et
stort beløb i pengeskabet.
Der var i efteråret formandsmøde i Fredericia, som bl.a. skulle tage stilling til
marineforeningens fremtid. Det blev besluttet, at to mand fra hvert distrikt skulle
arbejdede sammen for at komme med tiltag om fremtiden og så skal det endeligt
vedtages på sendemandsmødet i 2015 eller 2016.
Den 16. november skulle vi have bio og brunkål men bio kunne ikke skaffe den film
som vi ville have, så det blev ved kålen.
I december holdt vi vores julefrokost med 70 tilmeldte og de havde en fantastisk dag
med god mad og musik til langt ud på aftenen. Senere i december var der også vores
banko, som denne gang var lidt anderledes, idet det næsten er umuligt at få
forretninger til at sponsorere noget mere, så vi gik over til at spille andespil i stedet,
men efter forlydende var det også vel.
Der var ”fuldt hus” til nytårsmønstringen den 4. januar. Willy, Åse og Ejnar havde
igen stablet et sildebord, med efterfølgende gammelost på bordet, som bestemt faldt i
de besøgendes smag. Stor tak for det.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak for den store opmærksomhed ved min 70 års dag,
og til de mange der var med til at gøre den uforglemmelig.
med orlogshilsen,
Jørgen Olsen
Formand.

Det er med sorg jeg må meddele, at vores gode kammerater
Anders Schøndorff Hansen
og
Tommy Robert Andersen
er gået fra borde.
Æret være deres minde.
Jørgen Olsen

Nye medlemmer.
John Viggo Andersen
Henry O`conchobhair
René S. Liljeroth
Claus Ronnie Hansen
Per Haagensen
Vi ønsker Jer velkommen i foreningen.

Fødselsdage
80 år
21-03-14 Jørgen Walther Nielsen
75 år
06-03-14 Bent Jørgensen
19-03-14 Sverri Salmony
24-03-14 Bent Christiansen
27-03-14 Warny Nielsen
70 år
21-03-14 Palle Johs.Christensen
65 år
25-03-14 Kurt Sørensen
Vi kipper med flaget.

Formanden taler ved Nytårsmønstringen.

REDAKTIONSRULLEN.

Her fra redaktionen skal også ønskes godt nytår til alle læsere af medlemsbladet.
Og så kan jeg lige så godt starte med at berette, at vi i år må flytte Fregatskydningen til
den 21. juni. Det er fordi der er en del fra bestyrelsen, som ikke kan afse den sidste lørdag i maj, hvor det plejer at afholdes, og lørdagen før er skydebanerne ikke til rådighed.
Lørdagen efter er det Pinse, så vi må jo se hvordan det kan gå. Til gengæld er det årets
længste dag, så der er jo gode chancer for godt vejr.
Der er i øvrigt Distriktsmøde i Kalundborg den 14. februar og hvis der er medlemmer som vil med for at se deres stue, overvære mødet og afprøve deres kulinariske evner, så kan de tilmelde sig til formanden. Men så hurtigt som muligt.
Vi har blandt annoncørerne ( som i alle gerne må støtte ) fået en ny, nemlig Din Tøjmand
JIMMY i Havnearkaden. JIMMY har givet os et tilbud på Marineforeningsuniform til
speciel pris. Det er Blazer, benklæder og skjorte. Tilbuddet er ophængt og kan ses i stuen.
Hvis der skulle være medlemmer, som har forslag de vil have behandlet på Generalforsamlingen, så husk at de skal være hos formanden senest 14 dage før, dvs. senest den 8.
februar.
Deadline, næste nr.: 4. april.
Venlig hilsen,
Redacteuren

Gamle Niels Iuel i Randers havn i 1930erne.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 22. februar kl. 1000 i stuen.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning v/formanden
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
5. Bestyrelsens forslag, samt orientering om planer for kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse. På valg er:
A. Formand Jørgen Olsen, modtager ikke genvalg
B. Best.medl. Theis Rosschou, modtager genvalg
Best.medl. Henning Jørgensen, modtager genvalg
Best.medl. John Fejer, modtager genvalg
Best.medl. Dan Olsen, modtager genvalg
C. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9. Valg af flagbærer og reserveflagbærer
10. Eventuelt

Der er morgenskafning ved 9-tiden, med en lille ”øjenåbner”. Kl. 1000 overgår vi til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter vedtægter og forretningsorden. Efter generalforsamlingen er der biksemad til en 50´ser. Man skal tilmelde sig biksen senest en uge før i stuen.
HUSK, man er kun stemmeberettiget og valgbar, hvis man har betalt kontingent, samt
opfylder vedtægternes § 33.

Kommende arrangementer

Fredag den 31. januar kl. 1800
Torskegilde og skydning til MUGGEN
I år er der Gule Ærter med flæsk og pølse til

Kr. 75Kun for medlemmer
&&&&&&&&&

GENERALFORSAMLING
22. februar kl. 1000
Biksemad m/spejlæg kr. 50,&&&&&&&&&

30 kroners frokost
Lørdag den 15. marts kl. 1300
Sirenerne?

Jubilarer Marineforeningen.
40 År
Anders H. Pedersen
Lindy B. Olsen
Jens C. Hartmeyer
25 År
Peter Vilhelm Larsen
Finn Vedel
Bendix Merkel
Steen Christiansen
Jess Roed Haupt
Vi ønsker tillykke.
Mød op på Generalforsamlingen og få overrakt tegnet.

Nyt fra Billard

Den årlige turnering med Teglværksparken blev afholdt den 22. november kl. 16.
Som vanligt på deres hjemmebane. Vi stillede med 10 mand fra Marineforeningen og
pokalen som vi havde vundet sidste år, og med ny gravering (det er jo ulempen når vi
vinder, så er det os der betaler).
Teglværksparken har fået nyt bord, næsten magen til vores i stuen, så vi er jo næsten
på hjemmebane, også fordi der er mange af vores koner og kærester der kommer og
hepper, det er dejligt at det næsten er blevet en tradition. Jeg tror måske det hænger
sammen med det dejlige samvær når vi mødes til kampene, og især til efterfølgende
smørrebrød med øl og snaps.
Ole Kok, som står for arrangementet, havde igen gjort det godt, men det lykkedes
ikke for dem at få Pokalen i deres skab, da vi vandt klart 7-3, så igen er det os der må
punge ud.
Men hyggen og samværet er rigtigt godt, snakken gik til kl. 21 før vi gik hvert til sit.
Damerne skal jo prøve senere at vinde deres Pokal tilbage og Ole finder dato for
turneringen. Når jeg har den, vil der blive sat sedler op i stuen med tilmelding og
bestilling af smørrebrød m.m.
Til sidst ønskes i alle et godt Nytår og en forsat god vinter sæson.
Med Venlig Hilsen, Henning

AKTIVITETSPROGRAM

31. januar kl. 18.00

Torskegilde / skydning til MUGGEN

22. februar kl. 10.00

Generalforsamling

15. marts kl. 1300

30 kr´s frokost

24. april kl. 1700

Pudseaften

10. maj kl. 1300

Martha Frokost

21. juni kl. 0900

Fregatskydning

02. august

Sommerudflugt

29. august kl. 1000

Kransenedlægning

04. september kl. 1700

Pudseaften

05. september kl. 0730

Flagdag for udsendte

06. september kl. 1800

Skipperfest

18. oktober kl. 1300

Åleskafning

15. november kl. 1300

Gule ærter

27. november kl. 1700

Pudseaften

06. december kl. 1300

Julefrokost

20. december kl. 1200

Glögg og banko

Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før.
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer
forbeholdes!

Vi mødes på -ZANZIBAR
Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29

Er du til slinger i valsen,
Så kom og nyd en lille en til halsen
Opvarmet billard bord
Spilleautomater
Events
Levende musik

Åbningstider:
Mandag – torsdag

10.00 – 24.00

Fredag – Lørdag

10.00 – 02.00 ( 05.00 )

Søndag

10.00 – 24.00

Tinghuskroen
Algade 52, 4220 Korsør, 5837 2501

AFS:
KORSØR
MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

B

Åbningstider

Mandag - Torsdag

11:00 – 22:00?

Fredag - Lørdag

10:00 – 02:00

Søndag

10:00 – 22:00?

