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Erik Thomsen bød velkommen til årets kulturelle sammenkomst med 64 fremmødte.  
Dirigent :  Volmer Jørgensen  
Af formandens beretning fremgik det, at det var ønskeligt med en bedre kontakt til Grønnedal. 
Trods flere henvendelser til kommunen, bl.a. forslaget om at der akkrediteres et medlem fra 
kommunalbestyrelsen i Ivigtut til foreningens bestyrelse, var der ikke kommet noget svar til 
Foreningen. Ellers indeholdt formandens beretning ikke noget ” sindsoprivende ” 
Ny borgmester er Per Nukaraq 
Foreningen har 159 medlemmer.  
Vedtægtsændringerne, som blev forelagt august 2004, blev endeligt vedtaget.  
Det betyder: 

1. – at man kan blive hvilende medlem. 
2. – Bestyrelsen kan supplere med et medlem ved udstationering. 
3. – akkrediteret medlem fra Grønnedal 

Masao og Ove arbejder på en brochure. 
Foreningen ønsker eventuelt at udbygge kontakten til grønlandske politikere til gavn for Grønnedal. 
Alex Jensen fortalte om Grønnedals Kommando og Kommunalbestyrelsen. 
For profilering af foreningen, kan en lille annonce mailes til Alex hver 3. md.  
Hilsen fra Lurifax, hvor han melder sig ud af foreningen blev læst op. 
Lau Andersen : Foreslog at en art referat af vort årsmøde blev sendt til Danmarks Marineforenings 
medlemsblad Under Dannebrog 
Bjarne H. Petersen: fremlagde regnskabet og meddelte, at alt var i den skønneste orden. 
Evt.  
Der er produceret en ny nål fra Grønnedal. Sølvbjørn i hvid emalje med Grønnedal i  
rød emalje.Den kan erhverves ved henvendelse til Harry Josefsen, Hanstholm. Tlf. 24857445 
Referent Ove Mejlgaard. 
 
Hej alle sammen. 
Ovenstående kortfattede referat af vor årlige generalforsamling sendes hermed til jeres orientering 
Festen blev – næsten som sædvanligt -afviklet med stor succes. 
Forslaget om at indsætte lidt om foreningen i Under Dannebrog er udført og vil blive bragt i løbet af 
efteråret. 
Bestyrelsen har som en konsekvens af Lurifax’ udmeldelse af foreningen, hvor mange deltagere gav 
udtryk for at han fremover ville blive savnet med alle sine ” tossestreger ”, besluttet at udnævne 
Lurifax til Æresmedlem af foreningen. Brev om dette er tilsendt ham. 
Den hårdarbejdende bestyrelse er allerede i gang med sonderinger om hvor vort årlige møde skal 
finde sted på Sjælland næste år den 19. august. Vi har allerede fået tilbud fra Grand Park i Korsør. 
Hotel Marienlyst ved Helsingør, fra Hotel Hvide Hus i Køge og endelig også fra 
Middelgrundsfortet. Ja, det er korrekt. Der er dér anlagt en art hotel med moderne værelser i 
Officersgangen og Sergentgangen og med gode spisefaciliteter. Det tilsendte materiale ser meget 
interessant ud. 
Alle tilbudene ligger en del over, hvad vi er vant til at betale på HHH i Ebeltoft, hvor Bente 
Boserup nu i flere år ikke har hævet prisen for vor fest. Dette indebærer, at såfremt deltagerantallet 
kommer op på omkring 80 og under den forudsætning, at tilskuddet fra Ivigtut Kommune forbliver 
på de kendte 35.000 kroner, kan budgettet ikke holde medmindre at deltagerprisen pr. person i delt 
dobb.værelse stiger med 150 – 200 kr. Her skal indskydes, at det så vil dække det ” kendte” 



arrangement med kaffe/kage,velkomstdrink, 3 retters menu med ½ fl. Vin pr person, kaffe efter 
middagen, nat mad samt musik under middagen og til dans, overnatning og morgenmad. 
 
Bestyrelsen vil meget gerne have lidt feed back omkring arrangementet næste år, eks. om I kan 
acceptere den noget højere betaling og om eks. Middelgrundsfortet kunne være at foretrække 
fremfor evt. Marienlyst. 
 
Jeg vil også lige her nævne, at vi har fået et par opfordringer til at vi næste år igen benytter HHH i 
Ebeltoft i stedet for Sjælland. Sagen er den, at vi har erfaret at HHH er ved at blive solgt til 
ejerlejligheder og at Bente kun venter på godkendelse af en lokalplan. Det vil så sandsynligvis 
betyde, at vi – hvis vi følger den ” ordinære” turnus – ikke længere får mulighed for at mødes i 
Ebeltoft. 
Kom frem med jeres mening om dette, og selvfølgelig også omkring de forskellige muligheder på 
Sjælland. 
I den forbindelse gentages her bestyrelsens data 
Erik I. Thomsen, Midtergade 38, 9370 Hals, Tlf. 98251875,  
e-mail: erik-dlo@bybo.dk  
Ove Mejlgaard, Heimdalsvej 16, 7000 Fredericia, Tlf.: 75933200,  
e-mail:” ove@elfi.dk” 
Bjarne Heron Pedersen, Søndermarksvej 11, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 98484564 
e-mail; heron@mil.dk . 
Jan V. Jørgensen, Lille Færgevej 10, 3600 Frederikssund, Tlf.: 47313667, 
e-mail: voen@hotmail.com  
Hans Jørgen Westermann, Højen 11, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 98484606 
e-mail: ” masao@masao.dk ”. 
I denne forbindelse- for at forbedre ( og også billiggøre ) kommunikationen mellem  bestyrelsen og 
medlemmerne – ville det være smart, at alle  I , som er på nettet, giver os jeres E-mail adresser, der 
så kan lægges ind i et adressekartotek, som kan anvendes, når bestyrelsen vil udsende nyt el. lign. 
direkte i stedet for via postvæsenet. 
 
Under alle omstændigheder – rent budgetmæssigt – vil bestyrelsen ikke indgå kontrakter før at vi er 
sikre på at det årlige tilskud ” er hjemme”. 
Håber på at høre fra rigtig mange af jer. 
Mange hilsener 
p.b.v. 
Erik 
 
PS. Dette brev vil også blive lagt ud på foreningens hjemmeside. 
 
PPS. Der er nu 87 af jer aktive medlemmer, der har betalt deres kontingent for i år. 
         Vi beder de få resterende om at indbetale deres kontingent. 
ET 
 


