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Referat fra Marinehistorisk Selskabs generalforsamling den 6. april 2022

1.
Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Gunnar Kjems som
dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
2.
Formandens beretning.
Bestyrelsen har i foreningsåret 2020-21 bestået af:
Gustav Lang, formand
Finn Wiberg-Jørgensen, næstformand
Niels Jacob Priisholm Hansen, kasserer og medlemskoordinator
Søren Nørby, webmaster
Torben Martinsen, sekretær
Tom Wismann, ansvarlig for Marinehistorisk Tidsskrift
Poul Grooss
Lars Rosendahl Christophersen, fast mødereferent
Jakob Seerup, turarrangør
Lars Gullaksen
Bestyrelsen har fungeret i et godt samarbejde med et efter de særlige forhold passende
antal bestyrelsesmøder både fysiske og virtuelle med god virkelyst.
Formanden oplyste, at næstformand, Finn Wiberg-Jørgensen, den 3. april fyldte 80 år. ”Vi
ønsker i denne anledning at hylde dig, så ”Hjerteligt til Lykke med din fine, runde
fødselsdag”.
Formanden orienterede videre, at:

Alle jeg kender sloges også med Corona/Covid-19 til langt ind i 2021. Pandemien fik igen
indflydelse på vores selskab. Den første gang vi mødtes her, var 16. juni til en i tid forskudt
generalforsamling, hvor Lars Jordt bagefter underholdt med fortællinger om ”Danske Skibe
i Alverdens Flåder”.
Så blev det sommer – og om det var betænkeligheder knyttet til pandemien eller
”almindelig travlhed” der gjorde, det ved vi ikke – men der var for få tilmeldinger til den
atter planlagte udflugt til Karlskrona.
Der opstod også nogle vanskeligheder med svenske tilladelser til, at vi kunne opleve det,
der var aftalt og ikke kun noget af det. I det hele taget, vi har ikke haft ret meget held til at
gennemføre udflugter til Karlskrona i en årrække.
Så i år har vi fundet på noget helt andet, jeg vender tilbage til det.
Eftersommeren indeholdt Poul Grooss’ foredrag 29. september om HMS HOOD og KM
BISMARCK mv. Michael Clemmesen kom 27. oktober og fortalte den spændende historie
om muligt forræderi i mellemkrigsårene, og Jakob Seerup holdt et godt og underholdende
foredrag 24. november om 1700-tallets flåde.
Og sådan er det fortsat ind i 2022. Vi har kunnet gennemføre, hvad vi havde planlagt. 26.
januar havde rigtig mange af os en stor oplevelse, da admiral Tim Sloth Jørgensen kom og
fortalte om Nyholms aktuelle status og mulige fremtid. 23. februar var det Søren Nørby,
der gennemførte et fornemt, spændende og også rørende foredrag om admiral Hans
Jørgen Garde. Endelig, den 30. marts fortalte kommandør Gorm Bergqvist engageret og
oplysende om 1. Eskadres opgaver og virke i Arktis.
Sommerudflugten i 2022 er som nævnt planlagt – og vil snarest blive annonceret på
hjemmesiden og i Marinehistorisk Tidsskrift. Det bliver lørdag den 10. september 2022 - en
dejlig, kortere spadseretur, som Søren Nørby leder – fra Langelinie til Nyhavn – mens han
fortæller om besættelsestiden og meget andet. Vi slutter med en frokost et hyggeligt sted i
Nyhavn og det hele vil vare fra ca. kl. 1030 til ca. kl. 1430. Vi håber på at tilstrækkeligt
mange vælger at deltage – husk at bruge NemTilmeld på hjemmesiden.
Marinehistorisk Tidsskrift har også i denne sæson været på gaden med 4 numre. Redaktør
Tom Wismann har med vanligt overblik sørget godt for os alle sammen med spændende
artikler, man kun får adgang til i netop vores Tidsskrift. Der er dog altid brug for materiale
til redaktøren – har I lyst til at bidrage med beretninger, særlige informationer, oplevelser
osv., der bør komme mange til kendskab, så hold jer endelig ikke tilbage, og kontakt Tom!
”Orlogsmuseets Modelbyggerlaug” har det godt, har masser at lave og stortrives. De
glæder sig over at modtage vores tidsskrift, og de glæder sig over ethvert besøg en
tirsdag, hvor de er forsamlede i Arresten på Nyholm. Desværre er det for tiden ikke muligt
bare at komme forbi og besøge dem, da Marinestation Nyholm for tiden er lukket for
offentligheden på grund af Forsvarets generelt højere beredskab.
Også i det forløbne år har Selskabet haft stor succes med at anvende sociale medier på
internettet. På vores flotte hjemmeside er der lagt en lang række bøger og andre
publikationer op til alles gavn og glæde. Igen i år skal der lyde en stor tak til Søren Nørby
for hans utrættelige indsats på disse områder.

En sidste, vigtig ting: Der er til stadighed medlemmer, der ikke får betalt kontingentet for
medlemskab til tiden. Det betyder meget ekstraarbejde og udgifter i form af gentagne
opkrævninger. Der annonceres i Marinehistorisk Tidsskrift om det, ligesom det fremgår af
hjemmesiden. Hermed skal lyde en venlig ”kraftig opfordring” til alle medlemmer om at
sikre, at betaling af kontingentet sker rettidigt!
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.
3. Selskabets regnskab for 2021.
MHS kasserer, Niels Jacob Priisholm Hansen fremlagde regnskabet for 2021.
Regnskabet er, som de foregående år, udarbejdet af Henrik-Holm Hansen, der har
foretaget gennemgang af alt materiale, afstemt bankkonti, værdidepot, bogføring og
opstilling af regnskab for 2021.
Regnskabet er herefter revideret og godkendt af de på generalforsamlingen valgte
revisorer Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen.
Et link til regnskabet er forud for generalforsamlingen dels lagt på selskabets hjemmeside,
dels sendt til medlemmerne via mail således at interesserede på forhånd har kunnet
orientere sig om regnskabet.
Kassereren viste en række oversigter for hhv. indtægter, udgifter, driftsresultat før
finansielle poster, finansielle poster samt årets driftsresultat efter finansielle poster samt
selskabets balance.
Den ordinære drift før de finansielle poster i 2021 viser et mindre merforbrug, hvilket
resulterer i et merforbrug på 12.684kr. På aktivsiden optræder en ny post, nemlig,
varelager, som er udtryk for det indkøbte, men endnu ikke omsatte sortiment af
merchandise.
For så vidt angår de finansielle poster ses, at afkastet i 2021 er relativt beskedent,
hvorimod kursreguleringer for investeringsbeviser er steget markant. Ved udgangen af
regnskabsåret 2021 ses en betydelig stigning i selskabets aktiver i forhold til
regnskabsåret 2020, ca. 160.000kr.
Vedrørende MHS placering af investeringer er der ikke ændret i selskabets investeringer
gennem de sidste 4 år – ud over et frasalg på ca. 270.000 kr for dels at inddække
merforbrug på driften, dels at anvende midler i overensstemmelse med selskabets formål.
Siden før nytår har de finansielle markeder været præget af usikkerhed og afventen.
Indledningsvis som følge af stigende inflation og frygt for økonomisk overophedning,
dernæst som følge af krigen i Ukraine. Det har betydet et betydeligt fald i
investeringsbevisernes værdi hen over vinteren i forhold til det oplyste i
regnskabet/resultatopgørelsen.
Pr. 27/3 havde investeringsbeviserne en kursværdi på ca. 870.000 kr.
I lighed med tidligere år og i fortsættelse af den linje, der er forelagt på tidligere
generalforsamlinger er det bestyrelsens vurdering, at selskabet bør holde sig til den
nuværende langsigtede investeringspolitik, hvilket vil sige at fastholde det nuværende

niveau, hvor porteføljen er fordelt mellem udenlandske og indenlandske aktier – med ca.
3/5 udenlandske aktier og 2/5/ danske aktier.
Endvidere kan det oplyses, at kontantbeholdningen pr. ultimo marts er ca. 140.000 kr.,
hvilket giver bestyrelsen råderum til arbejde i overensstemmelse med vedtægternes §1. og
ud over dækning af årets resterende driftsomkostninger, der vurderes at blive på ca.
100.000kr.
En bemærkning vedr. kontingentinddrivelse fremadrettet er, at denne bør ændres.
Kassereren anbefalede at bestyrelsen ser på muligheden for i højere grad at blive mere
direkte (sende en opkrævning), der baserer sig på et elektronisk værktøj. Pr. d.d. er der
fortsat 50 medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2022.
Samlet set vurderer bestyrelsen selskabets økonomi som værende sund.
Lars Wismann stillede 3 spørgsmål til regnskabet: Hvilken type investeringsaktiver har
MHS investeret i? Hvorfor er MHS merchandise ikke blevet straksafskrevet? Har MHS haft
et udbytte på 125.000 i løbet af foråret?
Det blev besluttet, at bilagt næste års regnskaber vil indeholde oplysninger om MHS
investeringsaktiver. Mht. straksafskrivning af merchandise oplyste kassereren, at det
kunne man have gjort, men bestyrelsen havde valgt ikke at gøre det og ønsker at se tiden
an. Vedr. overskud i foråret blev der henvist til næste års regnskab, da denne
generalforsamlings regnskab omhandler 2021.
4. Fremsatte forslag.
Formanden beklagede, at de indkommende forslag jf. vedtægterne ikke var rettidig
udsendt til medlemmernes orientering. Generalforsamlingen besluttede, at forslagene
kunne behandles umiddelbart.
Forslag 1 fra Lars Wismann.
I det omfang, at Marinehistorisk Selskab har en formue, der overstiger 2 års kontingenter
fra det foregående år, da skal bestyrelsen bestræbe sig på at anvende vores midler til de 5
formål, der er nævnt i § 1 således, at de midler som Marinehistorisk Selskab råder over
anvendes til formål beskrevet i vedtægternes § 1 fremfor, at midlerne anvendes til
opsparing.
Motivation: ”Marinehistorisk Selskab vil efter, at vi er begyndt at investere vores aktiver i
aktier fremfor placering på indlånskonti, i gode år have større indtægter end blot
kontingenterne. Afkastet ved aktieinvesteringer er historisk for den mindste del udbytter og
for den største del kursstigninger. De indtægter som Marinehistorisk Selskab måtte have i
form og kontingenter, aktieudbytte og kursstigninger bør anvendes efter formålene i § 1
fremfor til idelig opsparing. Med andre ord, så skal statusbalancens egenkapital tilstræbes
til ikke at udgøre mere end hvad der svarer til maksimalt 2 års kontingent indtægter”.
Forslag 2 fra Lars Wismann.
Når der typisk i 4. kvartal annonceres om betaling af næste års kontingent i
Marinehistorisk Tidsskrift eller i andre medier, da skal medlemmerne samme steds

opfordres til dels at give økonomisk støtte udover deres kontingent samt opfordres til
såfremt, at medlemmerne har eller er ved at udarbejde testamente, at indlægge
Marinehistorisk Selskab som arveberettiget f.eks. med 2% af boets midler. I årsregnskabet
for det givne regnskabsår, skal dem der har ydet særlig støtte eller arv til beløb over kr.
1.000 nævnes med navn og beløb som en note til årsregnskabet. Der kan fremsættes
ønske om anonymitet i særlige donationer.
Motivation: ”Marinehistorisk Selskabs medlemmer, bliver ældre og ældre og mange
medlemmer vil kunne se frem til en arv til de efterladte, der i vores tid bliver langt større
end, hvad der var normalt for bare 20 år siden. Hertil kommer, at mange vil have
børn/arvinger, der i økonomisk henseende vil være særdeles velfunderede. For de
efterladte i økonomiske henseende vil en arvedel på 2% derfor ikke have den store
betydning, men for den kulturbærende forening som Marinehistorisk Selskab kan selv 2%
af en arv være et beløb af en betragtelig størrelse”.
Forslag 3 fra Lars Wismann.
Generalforsamlingen i Marinehistorisk Selskab vil under den ordinære generalforsamling
d. 06-04-2022 drøfte om vi proaktivt bør støtte Admiral Tim Sloth Jørgensens ambitioner
om et nyt Orlogsmuseum beliggende på Nyholm, som fremlagt på medlemsmødet d. 2601-2022.
Mine egne tanker er, at Marine Historisk Selskab i samarbejde med Admiral Tim Sloth
Jørgensen, udskriver en arkitektkonkurrence til, hvor og hvordan der på Nyholm kan
skabes et nyt Marinemuseum, der på forbilledligvis vil kunne fortælle Flådens historie
siden grundlæggelsen i 1510. Generalforsamlingen anmodes derfor om på den ordinære
generalforsamling drøfter i hvilket omfang Marinehistorisk Selskab vil støtte mit forslag
økonomisk, idet jeg selv foreslår, at vi med kr. 300.000 støtter en samlet præmiesum på
kr. 300.000, i den foreslåede arkitektkonkurrence.
Motivation: ”Ifølge vedtægternes § 1 der er Marinehistorisk Selskab ikke en
opsparingsforening og har ikke i sine vedtægter andre formål end de nedenfor anførte, der
ikke anfører opsparing som et formål. Det er derfor min holdning, at selskabet i større
omfang end det er tilfældet i dag bruger vores midler efter vedtægternes § 1. Vores
aktuelle opsparing er mig bekendt pr. 31-12-2021 over kr. 1 mio. eller mere end 5-8 års
kontingent indtægter”.
Vedtægternes §:1
- at støtte Orlogsmuseet økonomisk
- at virke for en forøgelse og en forbedring af
museets samlinger
- at tage marinehistoriske emner op til
videnskabelig behandling
- at arrangere foredrag og ekskursioner
- at udgive Marinehistorisk Tidsskrift
Der blev endvidere stillet forslag om at Selskabet hjælper med til at et eventuelt
kommende museum på Nyholm benævnes/omtales som Søværnets Museum og ikke
Orlogsmuseet, Flådens Museum eller Marinens Museum.

Poul Grooss redegjorde for administrationen af MHS midler fra sin tid som formand fra
2002 til 2014 og efterfølgende kasserer i nogle år. Selskabet bestod tidligere af to
selskaber, nemlig Orlogsmuseet Venner og Marinehistorisk Selskab. De blev på et
tidspunkt lagt sammen, men Barfoed testamenterede oprindeligt sine penge til
Orlogsmuseets Venner, og de har derfor strengt taget ikke noget med Marinehistorisk
Selskab at gøre. Hans oprindelige formål kan vi ikke opfylde nu. Efter nogle år blev
midlerne investeret i investeringsforeninger. Afkastet er efterfølgende blevet anvendt til at
støtte bogudgivelser og donere bøger til medlemmerne. Medlemmernes kontingent
dækker nærligt foredragene, udgifter vedrørende Marinehistorisk Tidsskrift og støtte til den
årlige udflugt.
Poul Grooss rådede generalforsamlingen til ikke at bruge mere end det årlige afkast fra
Barfoeds legat, fordi Selskabet dermed fortsat kanglæde medlemmerne, og der vil være et
råderum til uforudsete begivenheder. Det kunne fx være leje af mødelokale, såfremt vi ikke
længere kan mødes gratis i Holmens Kirke.
Der blev foretaget afstemning af de tre forslag. Forslagene blev ikke vedtaget.
Formanden oplyste i relation til Wismanns forslag 2, at bestyrelsen vil diskutere form og
muligheder for at modtage donationer og arv.
5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
300 kr. for ordinære medlemmer
325 kr. for ægtepar
225 kr. for pensionister.
6. Valg af formand.
Gustav Lang blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne: Niels Jacob Priisholm Hansen, Poul Grooss, Finn WibergJørgensen og Lars Rosendahl Christophersen blev genvalgt.
Valg af Karl Jesper Svendsen og Lars Jordt blev ikke aktuelt, da bestyrelsen ville blive
større end 10 personer. Det blev fastslået, at de sagtens kan arbejde sammen med
bestyrelsen. I særdeleshed såfremt bestyrelsesmedlemmer måtte meddele ønske om
udtræden som følge af fx stor arbejdsbelastning e.l.
8. Valg af redaktør til Marinehistorisk Selskab.
Tom Wismann blev genvalgt som redaktør.
9. Valg af revisor.
Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen blev genvalgt som revisorer.
10. Særlig meddelelse.
Formanden takkede Poul Grooss for sit mangeårige virke for Marinehistorisk Selskab og
marinehistorie generelt. Dette er blandt meget andet sket gennem Poul Grooss virke som
lærer på Søværnets Officersskole, guide hos Cultours Rejser, formand for Marinehistorisk
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Bestyrelsen: Gustav Lang, formand
Finn Wiberg-Jørgensen, næstformand
Kasserer: Niels Jacob Priisholm Hansen
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Finn Wiberg-Jørgensen
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Sæsonen 2021-2022:
7 foredrag i Ubåden:
•

16. juni: Lars Jordt – Danske skibe til alverdens flåder

•

29. september: Poul Grooss – HMS HOOD og KM BISMARCK – 80 år efter
dramaet i Nordatlanten

•

27. oktober: Michael Clemmesen – Kommandörkaptajn Arnbergers
forræderi mod Danmark i 1928-29

•

24. november: Jakob Seerup – 1700-tallets flåde

•

26. januar: Tim Sloth Jørgensen – Status i arbejdet for at bevare Nyholm
som kernen i fortællingen om Søværnets historie

•

23. februar: Søren Nørby – Admiral Hans Jørgen Garde, Karriere,
Katastrofen og Konsekvenserne

•

30. marts: Gorm Bergqvist – Søværnets opgaveløsning i Arktis

Selskabets beretning (fortsat)

Tilmelding til foredragsaftenerne – på internettet
gennem ”NemTilmeld” via
Hjemmesiden www.marinehist.dk
Sommer ekskursionen 2021, måtte igen aflyses  - men
vi har skam planlagt en udflugt i 2022  :
Lørdag d. 10. september i København
– Søren Nørby er turguide

Marinehistorisk
Selskab/
Orlogsmuseets
Venner

Regnskab 2021

Resultatopgørelse
Indtægter

2021

2020

Kontingent

111.882

116.888

Mødeindtægter

14.479

8.430

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

14.405

13.330

210

0

140.976

138.648

Diverse indtægter
I alt

Resultatopgørelse

Udgifter

2021

2020

Tilskud til bogudgivelser

11.000

167.324

Marinehistorisk Tidsskrift

95.867

98.020

Mødeudgifter

17.154

10.694

Bestyrelsesudgifter

11.550

11.550

18.089

15.810

153.660

303.398

Administration, div. udgifter
I alt

Resultatopgørelse

Resultat af ordinær drift før
finansielle poster

2021

20120

-12.684

-164.750

Resultatopgørelse

Finansielle poster
Afkast investeringsbeviser
Kursregulering investeringsbeviser MHS
I alt

2021

2020

26.862

43.796

164.336

5.181

191.198

48.997

Resultatopgørelse

Driftsresultat

2021

2020

Indtægter

140.976

138.648

Udgifter

153.660

303.398

Finansielle poster

191.198

48.977

Resultat

178.514

-115.773

Resultatopgørelse
Balance

2021

2020

0

0

15.448

0

977

2.260

Sydbank S. Barfoed

0

19

Sydbank Rejsekonto

32

0

Investeringsbeviser

1.105.169

940.832

Aktiver i alt

1.121.626

943.111

1.111.626

933.111

10.000

10.000

1.121.626

943.111

Aktiver

Kassebeholdning
Varelager
Sydbank Foreningsservice

Passiver

Egenkapital
Skyldige omkostninger, Regnskabsservice
Passiver i alt

Fremsatte forslag
1. Lars Wismann, 1. december 2021:
”I det omfang, at Marinehistorisk Selskab har en formue
der overstiger 2 års kontingenter fra det foregående år,
da skal bestyrelsen bestræbe sig på at anvende vores
midler til de 5 formål der er nævnt i vedtægternes §1
således at de midler som selskabet råder over anvendes
til formål beskrevet i vedtægternes §1 fremfor at
midlerne anvendes til opsparing”.

Fremsatte forslag
2. Lars Wismann:
”Når der typisk i 4. kvartal annonceres om betaling af
næste års kontingent i Marinehistorisk Tidsskrift eller i
andre medier, da skal medlemmerne sammesteds
opfordres til dels at give økonomisk støtte udover deres
kontingent samt opfordres til såfremt, at medlemmerne
har eller er ved at udarbejde testamente, at indlægge
Marinehistorisk Selskab som arveberettiget f.eks. Med 2%
af boets midler (fortsættes)...

Fremsatte forslag
2. Lars Wismann (fortsat):
I årsregnskabet for det givne regnskabsår, skal dem
der har ydet særlig støtte eller arv til beløb over kr. 1000
nævnes med navn og beløb som en note til
årsregnskabet.
Der kan fremsættes ønske om anonymitet i særlige
donationer”

Fremsatte forslag
3. Lars Wismann:
”Generalforsamlingen i MHS vil under den ordinære
Generalforsamling 6. april 2022 drøfte om vi proaktivt
bør støtte admiral Tim Sloth Jørgensens ambitioner
om et nyt Orlogsmuseum beliggende på Nyholm, som
fremlagt på medlemsmødet 26. januar 2022
(fortsættes)

Fremsatte forslag
3. Lars Wismann:
Mine egne tanker er, at MHS i samarbejde med admiral
Tim Sloth Jørgensen, udskriver en arkitekt konkurrence
til, hvor og hvordan der på Nyholm kan skabes et nyt
Marinemuseum, der på forbilledlig vis vil kunne fortælle
Flådens historie siden grundlæggelsen i 1510.
Generalforsamlingen anmodes derfor om på den
ordinære Generalforsamling drøfte i hvilket omfang
MHS vil støtte mit forslag økonomisk, idet…
(fortsættes)

Fremsatte forslag
3. Lars Wismann:
…idet jeg selv foreslår, at vi med kr. 300000 støtter en
samlet præmiesum på kr. 300000, i den foreslåede
arkitektkonkurrence.
Motivation: Iflg. Vedtægternes §1 der er MHS ikke en
opsparingsforening og har ikke i sine vedtægter andre
formål end de nedenfor anførte, der ikke anfører
opsparing som et formål. Det er derfor min holdning, at
selskabet i større omfang end det er tilfældet i dag…
(fortsættes)

Fremsatte forslag
3. Lars Wismann:
…i dag bruger vores midler efter vedtægternes §1.
Vores aktuelle opsparing er mig bekendt pr.
31. december 2021 over kr. 1 mio eller mere end 5-8 års
kontingent indtægter.”

Fondens §1:
- at støtte Orlogsmuseet økonomisk
- at virke for en forøgelse og en forbedring af
museets samlinger
- at tage marinehistoriske emner op til
videnskabelig behandling
- at arrangere foredrag og ekskursioner
- at udgive Marinehistorisk Tidsskrift

Kontingent for 2022-2023
Uændret kontingent for kommende sæson:
kr. 300 for ordinære medlemmer
kr. 325 for ægtepar
kr. 225 for pensionister

Valg til bestyrelsen 1
På valg: Gustav Lang
Niels Jacob Priisholm Hansen
Poul Grooss
Finn Wiberg-Jørgensen
Lars Rosendahl Christophersen
(Alle er villige til genvalg)

Valg til bestyrelsen 2
Nyvalg:
Kommandørkaptajn (p) Karl Jesper Svendsen
Forfatter, maskiningeniør Lars Jordt

Valg af redaktør til
Marinehistorisk Tidsskrift

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Tom Wismann!

Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler genvalg af
Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen

Formandens
særlige meddelelse:

Eventuelt:

