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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

Spillehallen

Halsskovvej 19

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

Pizza

Nygade 6
58370383

Linde Alle 38, Tlf. 50768888

.

Sidste nyt fra formanden
Så blev det år 2021 og jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år. I vores
gamle forening sker der ikke meget for tiden, det har været aflysning på aflysning
det meste af 2020, og det ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu i det nye år.
Ja! Det har været et mærkeligt år, vi har måtte lukke vores Marinestue helt ned flere
gange i løbet af året, vi har aflyst stort set alle arrangementer i 2020, så vi er i
underskud på hyggelige sammenkomster og det kan mærkes! Jeg tror at vi alle
savner det at kunne mødes til god mad og hygge i Marinestuen.
I 2021 lægger vi ud med aflysninger. Først Nytårsmønstringen, og torskespisningen
bliver der heller ikke i år. Vores generalforsamling bliver rykket til senere på grund af
forsamlingsforbuddet (læs om tid og sted andet sted i bladet). Jo, der er vendt godt
og grundigt op og ned på alting. Jeg håber at vi snart er ovre det, så vi kan få en
normal hverdag igen. Vi må se og afvente, hvad der kommer af udmeldinger fra
myndighedernes side og så agere ud fra det. Jeg er sikker på, at der nok skal blive liv
i vores gamle forening igen, vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier et godt og lykkebringende
nytår.
Pas godt på jer selv og på hinanden
Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at

Hans Kurt Pedersen,
Jim Varley Olsen,
Bo Chr. Nielsen,
Uffe Lundemann Jensen,
Tommy Westberg,
samt
Henning Jørgensen.
er gået fra borde.

Æret være deres minde.

Fødselsdage
90 år
Kjeld C. Due

17.05.21

85 år
Palle Tage Carlsen

31.05.21

80 år
Willi B. Vingaard Jensen
Tom Frederiksen
Mogens Holm Sørensen
Uffe Rasmussen
Jørgen Nielsen

11.02.21
25.02.21
26.02.21
18.03.21
08.04.21

75 år
Sven Arne Jensen
Søren Christensen

01.03.21
21.03.21

70 år
Judith Madsen
Flemming Aarup Erichsen

05.02.21
11.04.21

65 år
Ib Gerberg Kristensen
Henning C. Pedersen
Jan E. E. Paulsen
Susanne E. Frandsen

13.02.21
25.02.21
03.03.21
10.04.21

60 år
Peter Eberhardt
Jimmy Dan Jørgensen
Kim Møller Pedersen
Jacob Laursen

14.02.21
16.02.21
07.04.21
25.04.21

50 år
Kim Løvenhardt Sørensen
Lars Borg

26.02.21
16.04.21

40 år
Lasse Bjørk Jørgensen

23.04.21

Marineforeningen ønsker tillykke!

Nye medlemmer af Marineforeningen
Bjarne Chr. Larsen

Du ønskes velkommen i afdelingen

Jubilarer i Korsør Marineforening
70 års medlemskab:
Knud Åge Madsen

50 års Medlemskab:
Vilhelm A. Bøge

40 års medlemskab:
Niels Andreasen

25 års medlemskab:
Renè Berger

Vi siger tillykke til jer alle med et trefoldigt leve.
Jubillartegn overrækkes på Generalforsamlingen.

Redaktionsrullen
Selv om Corona situationen i landet ikke giver mange muligheder for foreninger som vores,
skal vi heller ikke gå helt i stå, så Landsledelsen har skrevet at vi skal afholde
Generalforsamling inden udgangen af juni 21. Derfor udgiver vi Kompasrosen nr. 1-2021 og
indkalder til Generalforsamling. Om det kan blive til noget må vi vente at se, men vi håber.
Husk i øvrigt at forslag eller andet, som man ønsker behandlet på Generalforsamlingen,
skriftligt skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Til gengæld forudser vi med beklagelse, at vi ikke kan holde Fregatskydning sidst i maj.
Landsledelsen opfordrer i øvrigt til, at afdelingerne fremlægger deres regnskaber over for
medlemmerne. Så vores reviderede regnskab for 2020, vil ligge til gennemsyn hos
formanden. Hvis nogen medlemmer vil se det, så kontakt formanden for aftale.
Udlån af stuen. Foreløbig er det formanden som har hvervet efter Henning Jørgensen.
Angående arrangementer resten af året, så vil bestyrelsen selvfølgelig lave nogle af de
sædvanlige, så snart det på nogen måde kan lade sig gøre. I det næste nummer, som nok vil
udkomme ca. 1. juni, håber jeg at jeg kan præsentere nogle forskellige gode og højt
savnede arrangementer.
I år er det i øvrigt en slags jubilæum for undertegnede, idet det er 25 år siden jeg af en
afgående formand, samt andre ”snedige” bestyrelsesmedlemmer ovre i den gamle stue i
Slottensgade, lod mig lokke til at opstille til bestyrelsen, hvortil jeg blev valgt ved
efterfølgende generalforsamling. Samtidig blev jeg konstitueret som næstformand, hvilket
hverv jeg med stor glæde har varetaget siden. Jeg er dog ret sikker på at det ikke bliver til
yderligere 25 år i embedet…
Jeg vil her ønske alle medlemmer et dejligt og forhåbentligt Corona frit forår. Håber vi
snart kan mødes i stuen…
Med orlogshilsen…
Deadline næste nr.: 2.maj 2021.

Redacteuren

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 26. juni 2021, kl. 10.00
i Marinestuen

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

8.
9.
10.
11.

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.
Kasserer Mogens Larsen, modtager genvalg.
b.
Best.medl. Jens René Jensen, modtager genvalg.
Best.medl. Viggo Hansen, modtager genvalg.
Best.medl. Klaus Jensen, modtager ikke genvalg.
c.
Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Valg af sendemænd.
Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
Eventuelt.

Hvis man møder ved ni - tiden, er der morgenskafning med en morgenbitter.
Kl.10.00 overgår vi til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter forretningsorden
og vedtægter.
Efter generalforsamlingen er der biksemad m/spejlæg til 50 kr.
Hvis man vil deltage i skafningen, skal man tilmelde sig og betale i stuen, senest den 20.
juni.
HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har
betalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33.
Bestyrelsen.

Sendemandsmøde 2021.09.11.
Årets sendemandsmøde bliver i år afholdt i dagene 10.-11.-12. september i Skagen.
Hvis der er nogle som kunne tænke sig at deltage, kan tilmeldingsskema og program,
efter aftale, afhentes hos formanden.
Priser:
Hvis man deltager i det hele, er prisen for et par: Kr.1700,00
For en enkelt person er prisen:

Kr. 775,00

Udover det kommer der udgift til indkvartering.
Foreningen yder et tilskud på Kr.700,00 pr. medlem.

Lindy.

Værd at vide
------------------------------ O --------------------------------Styremaskine
De gamle torpedobådes besætninger havde deres specielle definition for
en styremaskine: ” Tingest beregnet til at holde sig vågen på frivagten”.
Honningkage à la søfryd
Har man siddet på vand og brød i Holmens arrest, har man ”skaffet (spist)
honningkage i Villa Søfryd”.
Sangerindebryster
Maden til søs kunne have mange sjove, men mindre lækre navne.
Frikadeller kaldes ”løvelorte”, salt kød hedder ”indianerrøv, budding
smykkes med navnene ”nonnepatter eller ”sangerindebryster”,
hvidkålssuppe hedder ”våd hund” eller ” kludesuppe”, og fiskefrikadeller
kaldes ”islandske høns”, og fiskeboller hedder ”stavangeræg ”.
Typhoon
Kinesisk ord, der betyder ” Stormenes moder”.
-------------------------------------O-----------------------------------------

Lidt nostalgi, nemlig fotos fra Fregatskydningen i 2001. 20 år siden….

AKTIVITETSPROGRAM 2021
Lørdag den 26. juni kl. 1000

: Generalforsamling.

Den 10 .-11.-12. september

: Sendemandsmøde i Skagen

Lørdag d. 16. oktober kl. 1300

: Åleskafning

Lørdag d. 4. december kl. 1300

: Julefrokost

Lørdag d. 18. 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 for-

ADRESSEÆNDRING
Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage
Kompasrosen og Under Dannebrog.
beholdes! Hvis der kommer ændringer før næste nummer, så annonceres dette på
hjemme- og facebook siden, samt ved opslag i stuen.

AFS:
KORSØR
MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

Tinghus Kroen.
Algade 52, 4220 Korsør. Telefon: 58372501.

Tv er nemt og afslappende.
Men Tinghus Kroen
er stedet med ØL, P.... og
Hornmusik.

Forår på Tinghus Kroen.

Åbningstider:
Mandag – Torsdag. 10.00 – 24.00.
Fredag – Lørdag. 10.00 – 02.00 ( 05.00)

