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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
Lindy Olsen
Sylowsvej 53 B
4220 Korsør
Tlf.:58353005
ll.olsen@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.: 40824862
tingmarken@gmail.com

SEKRETÆR
Udlejning af stuen
Henning Jørgensen
Tlf.: 29765543
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Klaus E.F. Jensen
Tlf.: 20638624
klausefjensen@gmail.
com

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen (sangkor)
Tlf.: 2364 7195
Uffe.tvede@mail.dk

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

Hans Slesvig
Tlf.: 50580773
sles@live.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen (billard)
Tlf.: 4275 6355
olsendan.do@gmail.com

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
Www.lizettes-cafe.dk · lizette@lfcafe.dk

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

Nygade 6
58370383

7

Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247

Sidste nyt fra formanden

Jul og nytår er vel overstået, og vi er klar til et nyt og udfordrende år i Marineforeningen med 100-års jubilæum og sendemandsmøde. Vi kommer ikke til at kede
os i det nye år. Vi er dog nået langt med forberedelserne.
Vi glæder os til Bededagene 22. – 24. april, hvor vi får besøg af en masse kammerater fra hele landet, som møder op til sendemandsmødet her i Korsør.
December måned var som altid en travl tid i foreningen. Vi holdt vores julefrokost
den 4. december, og der var som altid fuldt hus. 70 personer var mødt op med en
lille pakke hver og et godt humør. Kl.1300 blev der budt velkommen til gæsterne og
vi kunne gå til bords. Det varede ikke længe før der blev skålet og sunget, ja stemningen var helt i top som altid. Efter maden var det tid til pakkefest og auktionen
gik over alt forventning, og på en time var alt solgt. Jens spillede op til dans på
dækket og dansen gik til kl. 2000. Det blev igen en rigtig dejlig dag i Marineforeningen.
Den 19. december var det så tid til vores traditionelle juleafslutning med gløgg og
æbleskiver og bankospil. Kl.1000 var de første på plads og i løbet af en time var
stuen godt fyldt op ca. 100 personer, blev der plads til i stuen.
Ketti og Lise-Lotte havde travlt i kabyssen med gløggen og æbleskiverne, og kl.
1200 blev der sagt værsgo til at smage på herlighederne.
Kl.1300 var Ib og Dan på plads ved opråberbordet og spillet kunne begynde, der
blev spillet om sponsorgaver samt stege og ænder, som var indkøbt til lejligheden.
Kl. 1530 var det så forbi og der blev ønsket god jul. Det er en dejlig tradition, vi har
der, den skal vi holde fast i.
En stor tak skal lyde til vore sponsorer:
Torvebodegaen - Tinghus Kroen – Halskov Bodega – Cafe Bæltstedet –
Jallers Blomster – Fotograf Thomas Nielsen – Spar Fasanhaven – Rema
1000 – P.E. Biler ApS – Statoil – Cykel Centret – Carl Stahl A/S - Lizette`s –
Laila Rydell.
Mange tak for jeres bidrag.

2016 bliver som sagt et travlt år i foreningen, men vi har fod på det og ser med
glæde frem til de store arrangementer, vi har foran os.
Som før sagt skal der bruges en del folk til disse arrangementer, så hvis der er
nogle, der kunne tænke sig at give en hånd med, så kom ned og skriv jer på
hjælperlisten i stuen og I vil blive kontaktet.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier, vore sponsorer og annoncører samt alle på Flådestation Korsør et godt og lykkebringende nytår.
Med orlogshilsen
Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater;
Niels Regner Rasmussen
og
John Fritze Nielsen
er gået fra borde.
Vi har mistet to gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Fødselsdage
75 år
16.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
18.03.2016

Hanne E. Müller
Tom Frederiksen
Mogens H. Sørensen
Uffe Rasmussen

70 år
01.03.2016 Sven Arne Jensen
18.03.2016 H.C. Kanstrup
65 år
05.02.2016 Judith Madsen
11.04.2016 Flemming Erichsen
26.04.2016 Otto Lund Pedersen
60 år
01.02.2016
13.02.2016
25.02.2016
03.03.2016
10.04.2016

Preben J.E. Lamborg
Ib G. Kristensen
Henning Claus Pedersen
Jan E.E. Paulsen
Susanne E. Frandsen

50 år
10.03.2016 Michael H. Møller
17.04.2016 Kent Aastrup Dunager

Marineforeningen ønsker tillykke.

REDAKTIONSRULLEN.

Vi er nu godt inde i det nye år og det nye aktivitetsprogr am er pr æsenteret i
dette nummer. Vi har i bestyrelsen måtte sande, at der er så mange opgaver i fm.
Sendemandsmøde og jubilæum, m.v., at vi må skrue en anelse ned for de øvrige
aktiviteter indtil vi igen kommer ind i vanlig gænge. Der bliver f.eks. ingen Fregatskydning i år, til gengæld holder vi en STOR jubilæumsfest i stedet for Skipperfesten. Men frygt ej kære medlemmer, vi vender tilbage med mange af de traditionsrige arrangementer senere.
Angående sendemandsmødet som finder sted i bededagene, kan man se meget mere om det på vores hjemmeside.

Vores indsamling til for del for ”Cykling uden alder”, har heldigvis medvirket til,
at ældrecenter Teglværksparken endelig har kunne købe deres egen rickshaw og
jeg har selv set den i brug, ført på fornemmeste vis af vort medlem; cykelpilot
John Mortensen.
Generalforsamlingen starter jo kl. 10.00 den 27. februar, men hvis man møder ved 9-tiden, så giver afdelingen lidt morgenbrød, kaffe og en lille en til at vågne op på.
Efter generalforsamlingen har kokken lavet Biksemad med spejlæg, som kan erhverves for den latterlig billige pris af kr. 50,-. Dette forudsætter dog, at man har
tilmeldt sig i stuen senest den 21. februar.

Venlig hilsen,
Redacteuren
Deadline, næste nr.: 03. april.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 27. februar 2016, kl. 10.00
i Marinestuen

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens årsberetning v/ formanden.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/ kassereren.
Bestyrelsens forslag, samt orientering om planer for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse. På valg er:
a. Formand Lindy Olsen, modtager genvalg.
b. Bestyrelsesmedl. Theis Rosschou, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. Henning Jørgensen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. John Fejer, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. 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.

Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har betalt sit kontingent og i øvr igt opfylder vedtægter nes § 33.
Bestyrelsen.

Jubilarer i Korsør afdeling.

65 års medlemsskab af marineforeningen.
Knud Aage Madsen
50 års medlemsskab af marineforeningen
Christian Hansen
Hans K. Pedersen
Oluf Straarup
Edward Jelen
40 års medlemsskab af marineforeningen.
Niels Arendal Jensen
Ib B. Århof
Keld C. Due
Leif Jørgensen
Søren P.F. Christensen
Erik Breum
Kjeld P. Witzner
Knud Jørgensen
25 års medlemskab af marineforeningen
Kim Slaarup
Jørgen B. Nielsen
Klaus E.F. Jensen
Svend Toft
Bjarne Søndergaard Jespersen
Ole Stougaard
Tom Andersen
Henning Claus Pedersen
John A. Hansen
Erik Hansen
Steen Lynge Jensen
Vi kipper med flaget og ønsker tillykke.
Jubilæumstegn vil blive overrakt på generalforsamlingen.

Nytårsmønstringen den 9. januar for løb som altid på en god og hyggelig facon,
hvor formanden ønskede godt nytår og afdelingen gav et lille glas til at skylle med.
Henry stillede op og gav et par gode numre.
Hermed et par fotos fra dagen.

Og så lige et par billeder fra 100 års receptionen, de er taget af Marie Louise Breuning og Brian Henriksen.

ADRESSEÆNDRING
Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage
Kompasrosen og Under Dannebrog.

AKTIVITETSPROGRAM
27. februar

kl. 10.00

Generalforsamling

22. april

Kammeratskabsaften i fm. Sendemandsmøde

23. april

Sendemandsmøde / Dametur / Gallafest

24. april

Morgenskafning i stuen

03. maj

FLS KOR Pensionistdag

06. august

Sommerudflugt

29. august

Kl. 10.00 Kransnedlægning

03. september Jubilæumsfest
05. september Flagdag for Danmarks udsendte
15. Oktober

Åleskafning (Store åledag)

03. December Julefrokost

17. december

Glögg & bankospil

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!

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
Fredag - Lørdag
Søndag

11:00 – 22:00?
10:00 – 02:00
10:00 – 22:00?

