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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

Den 21. april 2020. 
 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag 21. april kl. 1900 hos NCC Danmark: 
Pga. Coronakrisen ingen deltagelse af suppleanter 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
2. Meddelelse fra formanden (FM) 
3. Meddelelse fra næstformanden (NF) 
4. Meddelelse fra kassereren 
5. Meddelelse fra sekretæren 
6. Meddelelse fra skyttelavet. 
7. Meddelelser fra arrangementsformand. 
8. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
9. Sager til beslutning. 
10. Fastsættelse af næste møde. 
11. Eventuelt 

 
1. Referatet af bestyrelsesmødet 3. marts blev godkendt med følgende bemærkning: 
Erik Staffeldt stod fejlagtigt som fraværende uden afbud, afbud var givet. 
Næstformands navn rettes til Karl-Erik Knaack. 
 
2. FM, NF og Leif Larsen deltog i distriktsmødet i Roskilde. Det var et godt og konstruktivt 
møde, hvor foreningernes generelle udfordringer især vedr. medlemsflugt blev drøftet. MF 
Brøndby havde tilsyneladende vendt udviklingen, mens de øvrige MF tabte medlemmer. 
MF Frederiksberg er blevet tilbudt samarbejde med MF København og MF Ishøj 
samarbejde med MF Brøndby. Det blev oplyst at det er muligt at oprette ”bakke” for de 
små foreninger, under de eksisterende foreninger, ellers er det muligt at lukke og overføre 
medlemmer. MF Brøndby har et generationsskifte i gang, idet bestyrelsen har en del yngre 
medlemmer. Leif Larsen blev valgt som ordstyrer for distriktsmødet for et år og Hans 
Philipsen valgt som revisor for et år. 
 
Vedtægtsændringer som skal vedtages på Sendemandsmødet drøftes på næste 
bestyrelsesmøde i MF København. 
 
Ved besigtigelse af KBH Marinestue der er konstateret en del ophobning af irrelevant 
materiale/effekter. Stuen trænger til en generel oprydning, herunder: er det muligt at 
afskaffe billardbordet og har gamle regnskaber historisk interesse? Der skal foretages en 



generel oprydning evt. leje en container og efterfølgende foretage en gennemgribende 
rengøring. 
Bevarelse af ”historisk” materiale besluttes i forbindelse med oprydningen, herunder det 
materiale der skal sendes til Landskontoret. FM er p.t. ikke bekendt med bestemmelser for 
at gemme historisk materiale/effekter. Antallet af pudsedage i august kan udvides og 
anvendes til oprydning. 
 
Jubilarstævnet 2020 er aflyst. 
 
3. Ingen bemærkninger. 
 
4. FM har skrevet til restanter, og p.t. er det otte der ikke har betalt. Deadline er 31. maj af 
hensyn til indberetning til Landskontoret. Der er p.t. 214 medlemmer, heraf fire nye. 
Regnskabet vedr. UDKIGGEN, Støtten, Slopkisten, moms o. lign. holder budgettet. 2020 
forventes ikke at give overskud i regnskabet. 
 
5. Udkast til ”Medlems strategi” udleveret – drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Grundlag for god organisationsledelse og Adfærdskodeks for bestyrelsesarbejdet i 
Københavns Marineforening blev gennemgået. Det blev besluttet at undersøge ved 
Landssekretær om det lovlige i sammenhæng mellem Støtten og Københavns 
Marineforening. Action: Leif Larsen.  
 
6. Skyttelaver er p.t. lukket. DGI-byen er lukket, derfor ingen skydninger. Den årlige 
Fregatskydning er udsat indtil videre. 
 
7. Der er p.t. ikke aflyst arrangementer for efteråret. Der håbes stadig på, at der kan åbnes 
10. maj, hvorfor sæsonafslutningen 28. maj med musik ikke er aflyst endnu. 
Tilbagemelding a.s.a.p.. Action: Johnny Bannow. 
Ros til UDKIGGEN for de fine levnedsbeskrivelser. 
 
8. Frank Petersen: Arbejder p.t. på en ”introduktions folder”, indeholdende: forside som 
UDKIGGEN, hoveddata for Københavns Marineforening, historik og billeder af aktiviteter. 
 
Forventer snarest at installere spots. 
 
Erik Staffeldt: Har haft kontakt med Københavns Kommune vedr. Nyholms fremtid. Der 
forventedes flere fredninger af bygninger og de bygninger som forventedes fredede blev 
gennemgået. Der var i bestyrelsen usikkerhed om, hvem der rejser fredningssager. 
Anvendelse af bygningerne blev drøftet. Helhedsplan forventes færdig med årets udgang. 
 
9. FM og Michael fra Brøndby Marineforening mødes a.s.a.p. for drøftelse af medlems 
hvervning, fastholdelse og tilbagegang 
 
Kulturnatten 9. oktober 2020: Der skal opstilles en pavillon ved Peder Skram. Guidning til 
Københavns Marineforening skal etableres. En del detaljer vedr. arrangementet blev 
drøftet, herunder økonomien. Action: NF og Erik Staffeldt.  
 



Presse meddelelse vedr. Københavns Marineforenings generalforsamling sendes til 
distriktet. Action: FM og Erik Staffeldt. 
 
Mulighed for indkøb af øl og vand via et bryggeri eller depot, blev diskuteret, herunder 
fordele og ulemper. Der var et generelt ønske om at gøre det nemt, samt spare tid og 
kræfter. 
FM og NF kontakter bryggeri/ depot for et bedre beslutnings grundlag vedr. pris, mængde, 
leverancer o. lign..   
 
Anskaffelse af nye glas med ”anker”, undersøges af NF og Kasserer, evt. om det er muligt 
at købe sammen med andre Marineforeninger. 
 
Nye medlemmer blev gennemgået. 
 
UDKIGGEN’s redaktør flytter til Nyborg, hvorfor ny redaktør søges. 
 
Regler for rengøring i kabys blev drøftet – det skal undersøges, om der kan opstilles regler 
for betaling for rengøring af kabys i forbindelse med udlån af Marinestuen. Tony er p.t. fast 
mand i kabyssen under egne møder. 
 
Kranselægning 5. maj på Nyholm. Deltagere: FM, NF, BM og Erik Staffeldt. 
 
Næste møde 9. juni 2020. Mødet kan muligvis holdes privat hos Johnny Bannow. 
Bestyrelsen afventer udviklingen i coronakrisen. 
 
Mødet sluttede kl. 2135. 
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Kent Ravn 
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Sekretær 
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Arrangementsformand 
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Bestyrelsesmedlem 
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