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Nyhedsbrev maj 2016
Afholdte foredrag

Den 3. marts holdt chefen for Søværnets Minørtjeneste
Lars Møller et interessant foredrag om søminer og
minerydning på Kystcentret i Thyborøn. Der var mange
tilhørere til dette informative foredrag.

Generalforsamlingen

Den 12. april holdt vi vor årlige generalforsamling på
Fiskeriskolen i Thyborøn. Mange medlemmer var mødt
op, så alle stole var i brug. Selskabet havde på det
tidspunkt 330 medlemmer og siden er flere kommet til.
Medlemmer, som gerne vil vide mere konkret om
generalforsamlingen, kan få tilsendt referatetet med
formandens beretning og regnskaberne.

Årsskriftet 2016

Generalforsamlingen var også stedet, hvor vort første
årsskrift blev lanceret. Alle medlemmer har ret til et gratis
eksemplar, men vi undgår helst at sende med post på grund
af en høj porto.
En on-line version er derfor tilgængelig på
http://www.rytter.net/maritimhistorie
Medlemmer, som ikke forventer at komme til et af vore
arrangementer i årets løb, kan dog bede om at få et
eksemplar med post.

Foredrag om
Jyllandsslaget

Den 19. april holdt Journalist Knud Jakobsen igen et af
sine interessante og meget velforberedte foredrag – denne
gang om Jyllandsslaget.
Det skete på beddingen i Thorsminde, og der var fuldt hus
med 78 tilhørere. De gik ikke forgæves, men fik en meget
grundig fortælling om slagets udvikling og forløb.

Stor indvielse af
Mindeparken
31. maj – 1. juni 2016

Mindeparken tager form- de første figurer er opstillet
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Vi deltager aktivt i forberedelserne sammen med Lemvig
Kommune og de øvrige aktører, og højtideligheden finder
sted i dagene 31. maj og 1. juni, der netop er 100 året for
slaget, som bl.a. kunne høres helt ind til Thyborøn.
Formand Svend Nielsen har arbejdet benhårdt for at skaffe
sponsorer til dette store arrangement – målet er 150.000,kr., og 130.000,- kr. er nået. Så vil Lemvig kommune give
et tilsvarende beløb.
Ikke fælles økonomi

Vi skal for en ordens skyld gøre opmærksom på, at
Mindeparken og Maritimhistorisk Selskab ikke har fælles
økonomi og at de via os sponserede beløb indgår på en
særlig konto udelukkende til brug for indvielsen af parken.
Se mere om mindeparken og
Mindeparkens egen hjemmeside her.

Paul Cederdorff

programmet

på

Den kunstneriske idemand til mindeparkprojektet Paul
Cederdorff, har skænket os rettighederne til at sælge små
kopier af mindeparkens figurer, som han selv har lavet
originalerne til. Det er en gestus, som vi er meget glade
for.
Bestyrelsen har besluttet at udnævne Paul Cederdorff til
æresmedlem af vort selskab for hans afgørende indsats for
mindeparkens kunstneriske tilblivelse og dermed for den
maritime historie.

Facebook

Maritimhistorisk Selskab og Sea War Museum er begge
repræsenteret på facebook, og det vil være fint med nogle
’likes’, så……..

Vor reklameansvarlige Henning Juhl Christensen holder
godt liv i vor facebookside. Kig her:
https://www.facebook.com/Maritimhistorisk-Selskab478656445604667/?fref=ts
Assistenter

Vi har fortsat brug for assistenter, som vil hjælpe selskabet
i forbindelse med arrangementet omkring Mindeparken og
gerne også administrativt med f.eks. EDB og andre
opgaver.
Hvis du vil give en hånd med, så kontakt venligst
formanden Svend Nielsen på mobil 2015 0802 eller med
mail her

Fremtidige
arrangementer

Vi forventer at fortsætte vor række af foredrag efter
sommerferien, og indtil videre er der fastlagt et til medio
september og et til den 17. november samt den årlige
mindehøjtidelighed i december.
Nærmere kommer i de næste nyhedsbreve.

Og så -

Ønsker vi jer alle en rigtig god sommer

