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Her har I os igen…

Generalforsamlingen

…og nu er det vist også på tide med lidt nyt fra selskabet, så vi kan passende
begynde med generalforsamlingen, som blev afholdt den 11. april på
Fiskeriskolen i Thyborøn.
Der var fuldt hus, og under kyndig ledelse af dirigent Flemming Lundsgaard
gik det helt problemfrit. Både formandens beretning og regnskabet blev
godkendt uden anmærkninger.
Ved valg til bestyrelsen afgik efter eget ønske Bøje Mikkelsen, som i rigtigt
mange år har været en aktiv bestyrelseskollega og medstifter af selskabet. Vi
siger ham mange tak for den lange indsats. Den ledige post blev efter forslag
fra bestyrelsen
besat af nyvalgte Flemming T. Lundsgaard. De øvrige
poster var genvalg.
Gert Normann Andersen afgik også efter eget ønske, men forbliver dog i
bestyrelsen som repræsentant for Sea War Museum.

Bestyrelsen 2019-2020

Den nye bestyrelse konstituerede sig straks med
-

formand Svend Nielsen,
kasserer Flemming Lundsgaard,
sekretær Erik Rytter,
ceremonimester Klaus Kejser-Juhl,
AV-ansvarlig og fotograf Vagn Sandholm
Bunkergruppen Jes Mathiasen og Lajos Nadhazi.
Gert Normann Andersen er som nævnt fremover repræsentant for
museet og konsulent ad hoc.

Årsskriftet 2019

Selskabets årsskrift nr. 4 2019 blev udgivet ved generalforsamlingen sammen
med medlemskort for 2019-20.
Medlemmer, som ikke deltog i
generalforsamlingen, får kort og årsskrift med PostNord eller bud. Det sidste er
det mest stabile !

Mindehøjtideligheden
den 1. juni i Thyborøn

Den nye bestyrelses første store opgave er at arrangere den årlige
mindehøjtidelighed for Jyllandsslagets ofre den 1. juni fra kl. 1500. Det sker i
samarbejde med Sea War Museum og med velvillig økonomisk bistand fra vore
trofaste sponsorer.
Der bliver bl.a. deltagelse af Nick Jellicoe og Reinhard Scheer-Henning, som
begge kommer langvejs fra. Pastor Marianne Boesen holder mindetalen, og
desuden taler borgmester Erik Flyvholm m.fl., og der bliver fællessang med
Kai Bruun. Selskabets lille salutkanon har fået politiets tilladelse til at bjæffe i
dagens anledning, og Svend Uth vil igen i år spille på sin trumpet.
Der sluttes af på museet og i et af de røde huse, hvor selskabet er vært ved et
lille traktement. Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

-

Radarbunkeren
mangler vagter !

Det er ikke nemt at finde bemanding til bunkerens åbningstider. Vi havde
regnet med, at flere ville melde sig som bunkervagter, men det er
Tordenskjolds soldater, som igen er på banen. Og det betyder, at vi ikke kan
udnytte de gode muligheder, som sommerens turisme giver.
Vi vil derfor meget opfordre interesserede til at tage en tørn – det er jo ikke så
mange timer, der er tale om. Kontakt bunkerkoordinator Jes Mathiasen med
en mail til bunkergruppen@maritimhistoriskselskab.dk og tilbyd din hjælp.

Første arrangement efter sommerferien bliver et foredrag om allierede flyvere
Onsdag den 18. september og tabene over Danmark og Nordsøen under krigen 1940-1945.
kl. 1930-2130
Det er Anders Straarup, som kommer på Sea War Museum i Thyborøn og
fortæller onsdag den 18. september kl. 1930-2130. Som sædvanlig har
medlemmer af selskabet fri adgang, medens andre betaler 50,- kr.
Onsdag den 30. oktober
kl. 1930-2130

Næste foredrag bliver om det tyske bunkersystem Regelbau, som vort medlem
Rasmus Wichmann vil fortælle om på beddingen i Thorsminde den 30. oktober.

November ??

Der er endnu ikke fastlagt noget foredrag i november måned, men der kommer
sikkert et om u-bådskrigen i danske farvande under 2. verdenskrig, så ”stay
tuned”, som man siger langt ovre mod vest.
Eller på almindeligt dansk ”bliv på kanalen”, så kommer der besked.

Søndag den 15. december
kl. 1430-1700

Den årlige mindehøjtidelighed ved mindestenen syd for Thorsminde og
efterfølgende sammenkomst med glögg og æbleskiver i lokalet på beddingen i
sydhavnen i Thorsminde bliver søndag den 15. december kl. 1430

Sea War Museum

Som en del af jer allerede ved, så er der blevet indrettet gode forhold til
foredrag på museet, så fremover vil vi sikkert afholde flere arrangementer på og
i tæt samarbejde med museet. Vi skifter dog stadig mellem Thorsminde og
Thyborøn for at fordele sol og vind lige mellem vore medlemmers køreafstand.

Kig hjemmesiden
www.seawarmuseum.dk

I øvrigt har der igen i år været togter med eftersøgning af vrag, så det er klogt at
følge med på museets hjemmeside www.seawarmuseum.dk , som holdes
opdateret med det sidste nye. Der er også mulighed for at se informationer på
facebook.

Skibsvragenes kyst

Skiltningen langs kysten fra Vedersø klit til Thyborøn er godt i gang takket
være donationer fra Ringkjøbing Landbobank, Kynde og Toft og Sea War
Museum. Der er tale om helt nye skilte og standere, som allerede er opsat
mellem Ferring sø og Thyborøn, og ultimo maj kommer de sidste op.

-

Og et hæfte derom

Strandingerne omtales udførligt i et hæfte, der er udgivet som supplement til
skiltningen og koster 30 kr. Det kan købes hos Lemvig boghandel, i bunkeren,
på Sea War Museum Jutland, på Strandingsmuseet i Thorsminde og hos
Maritimhistorisk Selskab.

Besøg museum og bunker

Husk at medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har fri adgang til museum og
radarbunker samt alle vore arrangementer. Hvis I tilmed har en betalende gæst
med, så bliver museet rigtigt glad….

Maritim Kunst i Struer

Et privat kunstmuseum er etableret af Benny Boysen i Struer. Han har i årevis
samlet på malerier med maritime motiver, og nu har han gjort dem tilgængelige
for andre kunstinteresserede. Museet hedder Museum Sea Art.

www.museumseaart.dk

På den første udstilling, som kommer til at stå resten af året, er
vægten lagt på at vise malede billeder af nogle af de skibe, som gik
til i søulykker med adskillige omkomne både i fredstid og i krigstid.
Åbent hver fredag 10-18
og efter aftale

Indtil juli vil Benny Boysen holde sit Sea Art Museum, som ligger på
hjørnet af Ringgade og Søndergade, åbent kl. 10-18 hver fredag og på
andre tidspunkter efter forudgående aftale. I juli er der åbent hver eftermiddag.
- Men der er desværre kun plads til en halv snes gæster ad gangen,
fortæller han.

www.maritimhistorisk.dk

Det var så, hvad vi havde at fortælle i denne omgang, men selskabets
hjemmeside holdes også opdateret med vore arrangementer. På forsiden er der
nem adgang til kalenderen, så det er nemt at få et hurtigt overblik.
Kig også med på facebook.

På gensyn 1. juni

Så ses vi forhåbentlig til mindehøjtideligheden i Thyborøn den 1. juni kl. 1500.
Vi håber sandelig, at det bliver en sommerdag uden regn og for megen blæst, så
vi kan holde krudtet tørt og undvære paraplyerne….

