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Billede fra tøndeslagningen i Brøndby havn 

Det  festligste indslag blandt de udklædte. Se flere billeder side 9 
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Kære alle, 

Så fik vi afholdt årets generalforsamling. I snart mange år har Finn 

knoklet på som formand for bestyrelsen, og det har han gjort rigtig, rigtig 

godt! Mange tak for indsatsen, Finn! Men nu syntes han efterhånden, det 

var på tide at lade ansvaret overgå til en anden, så formandsposten var 

på valg i år.  

Lad os sige det sådan; der var jo ikke just kampvalg om posten…   

Men jeg meldte mig – dels fordi nogen skal jo gøre det – dels fordi klub-

ben har givet mig mange gode oplevelser igennem snart en del år, så 

jeg vil gerne forsøge at give noget igen. Forhåbentlig i form af noget ar-

bejde, der gør det sjovt for alle at være med i klubben. Og jeg glæder 

mig til at arbejde sammen med bestyrelsen for at få et godt, aktivt og 

hyggeligt dykkerår i Kon-tiki! 

Foråret nærmer sig, og nu er det da vist snart på tide at komme i van-

det til det første stranddyk og se om grejet stadig fungerer som det skal 

og om Havheksen har fået nyt tang på brysterne.  

Og snart skal vi da forhåbentlig også ud og se til Svenskerne syd for 

Amager og den nye Noas Ark ved Nordhavnen og meget, meget mere. 

Vi skal også have trykprøvet de flasker der trænger til det, og her er til-

bagemeldingen fra den sikkerhedsansvarlige (mig), at der nok bliver 

brug for hjælp til at køre flaskerne ud til Force-instituttet i Brøndby. Så 

hvis nogen har lyst til at give en hånd med det, så giv endelig besked.  

Jeg giver besked når det er tid til at aflevere flasker i klubben og oplyser 

hvordan de skal være klargjort og mærket osv. Mere om det senere. 

 

      Vi ses i klubben! 
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 Se indkaldelse, beretninger, 

regnskab, budget og kontingent-

forslag på hjemmesiden under 

fanen Infobasen/

generalforsamling 2017. 

Fremødte: Finn Bach Nielsen, 

Kurt Bach Thomsen, Thomas 

Knudsen, Bjarne Utke Hansen, 

Stig Knudsen, Jimmi Boysen, 

John Borris, Poul Lauritzen, Keld 

Bronee, Svend-Erik Andersen, 

Jon Lindecrona, Jørgen Vendelbo

-Larsen, Thomas Stoltz Rasmus-

sen og Sam Moody Toft-Høj.  

Af de fremmødte er 12 aktive 

med stemmeret tilstede, desuden 

er der afgivet 2 fuldmagter.  

1. Valg af dirigent og referent.  

Jon vælges til  dirigent. Kurt til 

Referent.  

Jon konstaterede at der er ind-

kaldt rettidigt til generalforsam-

ling. Samt at regnskab og diverse 

beretninger har været tilgængeligt 

rettidigt.  

2. Bestyrelsens/Formandens 

beretning. 

Formandens og Bestyrelsens be-

retning for 2016   

2016 blev noget mere turbulent 

end vi lige havde forestillet os. 

Mere om det undervejs. Vi har 

Generalforsamling i Frømandsklubben 

Kon-Tiki den 22. februar 2017  

også haft flere gode ture og ar-

rangementer, som har styrket 

sammenholdet og klubånden.   

Bestyrelsen har set 2016 som et 

af de år, hvor vi måske ikke får 

dykket så meget, og hvor det der-

for er vigtigt at fokusere på fælles 

aktiviteter og gode klubaftener, for 

på den måde forhåbentlig at ska-

be lysten til også at få brugt klub-

udstyret lidt mere.  

I foråret havde vi en del aktivitet 

med bl.a.  

Dannebrog filmaften + arkæologi-

aften  

2 x Bådførerkursus for 8 medlem-

mer  

Store legedag  

Grillaftner + fællesspisninger  

Et par strandture 

2 x Prøvedykarrangement med 

store hold  

2 x Den blå planet   

Både Den blå planet og prøve-

dykkene var en stor succes og 

kom i stand på grund af en flot 

indsats fra Jimmy.  

Vi har via turudvalget forsøgt at 

stable ture på benene, da det nu 

engang er vigtigt element i klub-

ben. Turene har da også været 

der, men det har haltet med til-
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slutningen. Og alligevel har vi fået 

gennemført ca. 8-9 ture i løbet af 

året. Hertil kommer dykkerturene 

til Den Blå Planet i foråret og Rø-

dehavet i efteråret.  

I foråret lagde det dog også lidt 

pres på bestyrelsen at vi ret hur-

tigt ikke var fuldtallige, da Flem-

ming valgte at trække sig som 

suppleant. Vi valgte at fortsætte 

uden nye suppleanter og hjælpes 

ad undervejs.  

I efteråret steg udfordringerne 

da vi stadig haltede på aktivitets- 

og tur-fronten og flere bestyrel-

sesmedlemmer ikke kunne yde 

deres optimale. Der kom ikke me-

get på programmet, og det var en 

stor glæde at der var så god til-

slutning til efterårsgrillen på går-

den i midten af september og at 

fællesspisningen i slutningen af 

november trak fulde huse.   

Sent på efteråret lykkedes det 

også at sætte en håndfuld efte-

rårsture på programmet, men der 

skulle kæmpes for at få turleder, 

bådfører og deltagere. 3 af de 5 

ture blev dog afviklet. (Og selvom 

det stod et stillads i vejen en del 

af efteråret, så var det reelt ikke 

årsag til de få ture.)  Heldigvis 

blev rødehavsturen afviklet som 

en kæmpe succes og har været 

med til at fastholde den gode 

stemning. Ikke mindst ved film-

premieren i sidste måned, hvor 

der igen var stort fremmøde. Og 

vist nok også kastede et nyt med-

lem af sig.  

Efteråret kostede dog en del 

kræfter og da formanden/jeg blev 

voldsomt stressramt på arbejdet, 

så måtte jeg i oktober slippe tøj-

lerne i både klubben og på arbej-

det. Stig tog primært over og ko-

ordinerede en del af vores opga-

ver med den øvrige bestyrelse. 

Det skylder både jeg og I en stor 

tak til Stig for.  

Jeg havde i årets løb været i 

tvivl om jeg ville fortsætte som 

formand. Det har indirekte også 

kunnet læses i min 4-3-2-1-leder i 

Boblen i løbet af efteråret. Den 

plan/strategi jeg/vi har haft for 

klubbens udvikling er vi ikke rigtig 

lykkes med. Mine ønsker og am-

bitioner for at løfte dykkeraktivite-

ten i klubben står ikke mål med 

de ressourcer jeg p.t. har person-

ligt og i bestyrelsen. Jeg vil derfor 

ikke kunne være en god formand 

sådan som jeg allerhelst vil være 

det - og derfor har jeg valgt at 

stoppe nu.  

 Vi er en forening af frivillige, 

hvor frivilligheden skal drive vær-

ket. Derfor er det til tider en van-

skelig opgave at holde de mange 

gode intentioner i gang. Det er 

ikke altid nemt at se det på over-
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fladen, men under overfladen – 

og ofte i lidt bølgegang – har vi i 

bestyrelsen knoklet for at finde 

kursen og afprøve både nye og 

gamle ideer. Det har dog ikke rig-

tig ført til en større dykkerlyst og 

det må vi tage til efterretning.  

Stemningen i klubben har hel-

digvis været super god hele året 

og da der har været rigtig god 

opbakning til de fælles aktiviteter, 

så det skal også nok lykkes her i 

2017.  

Udover klubaftenerne er hjem-

mesiden og Boblen et vigtig måde 

at fortælle om vores aktiviteter. 

Boblen er igen i år udkommet 4 

gange i superflot layout og – trods 

alt – med en del gode artikler. 

Hjemmesiden gør også rigtig god 

gavn til hurtig og nem info til med-

lemmerne og til nye interessere-

de.  

Jeg håber virkelig at begge dele 

fortsat vil blive prioriteret i klub-

ben.  

I løbet af året har vi fået en 

håndfuld nye medlemmer som 

gerne vil dykke med os. Vi skylder 

dem at vise at det er gensidigt. 

Det håber jeg/vi at medlemmerne 

vil bakke op om i foråret, så vi kan 

få de nye godt ind i vores dejlige 

dykkerklub. Og når først det er 

lykkedes, så får ”de nye” også 

mod på at arrangere turene – 

som ”vi andre” (vi gamle) så kan 

støtte op om og nyde. Nu er det jo 

ikke ”de nye” mod ”vi andre”. 

Tværtimod. Vi skal løfte sammen 

og derfor skal vi hjælpe de nye 

med at lære både nye og gamle 

medlemmer bedre at kende. De 

nye er kommet til os enkeltvis og 

kender ikke til hinanden. Et af 

forårets tiltag kunne være at invi-

tere til netværks-onsdage, hvor vi 

fokuserer på at samle de nye og 

dyrke netværket mellem både de 

nye og de gamle.   

Vi har en god økonomi i klubben 

og vi har både godt og velholdt 

udstyr. Så lad os nu få slidt lidt 

mere på det.  

     Bestyrelsen og Formanden. 

 

Finn knyttede nogle kommentarer 

til den udsendte bestyrelsesberet-

ning med stor tak til alle der hav-

de ydet en indsats for klubben i 

årets løb. 

Beretningen blev godkendt 

3. Kasserens beretning.  

Kurt knyttede nogle enkelte kom-

mentarer til det udsendte regn-

skab. 

Årsregnskabet blev herefter god-

kendt.  

4. Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag.  
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5. Budget.  

Kurt gennemgik kort det udsendte 

budget.  

Budgettet blev herefter vedtaget.  

Kontingenter, gebyrer m.m.  

Bestyrelsen foreslog uændrede 

kontingenter. Vedtaget.  

6. Valg af formand og et besty-

relsesmedlem (ulige år).  

Formand modtager ikke genvalg, 

og et bestyrelsesmedlem træder 

ud af bestyrelsen uden for den 

normale valgperiode. 

Der skal derfor vælges formand 

og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Jon Lindecrona vælges som for-

mand. 

Stig Sørensen genvalgt som be-

styrelsesmedlem for 2 år 

Jørgen Vendelbo-Larsen valgt 

som bestyrelsesmedlem for 1 år.                                                                                                                                     

7. Valg af kasserer og et besty-

relsesmedlem (lige år). 

Kurt gjorde opmærksom på, at 

der i 2018 skal findes en ny kas-

serer for da genopstiller han ikke. 

8. Valg af 2 suppleanter. 

Kun en stillede op til valg, Sam 

Moody Toft-Høj valgt 

9. Valg af revisor og revisor-

suppleant.  

Jesper Rasmussen genvalgt som 

revisor uden modkandidater. Poul 

Lauritzen genvalgt som revisor-

suppleant.  

 

Kurt takkede Finn for den store og 

gode indsats han har ydet som 

formand. 

10. Beretning fra udvalg.  

Finn gennemgik og kommentere-

de kort på de udsendte udvalgs-

beretninger. 

Beretningerne blev vedtaget.  

11. Valg af udvalgsformænd.  

Foto: Stig Sørensen med support 

af Jørn Ari.  

IT: Stig Sørensen.  

Materiel: Lars Sander.  

Redaktion: Finn Bach Nielsen, 

Keld Bronee og Stig Sørensen. 

Sikkerhedsudvalg: Jon Lindecro-

na.   

Turudvalg: Ingen kandidater, an-

svaret for udvalget overgår til be-

styrelsen.  

Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen. 

Ungdom: Jon Lindecrona.  

12. Eventuelt. 

Stig Knudsen trakterede med lidt 

historie omkring Hermosagård. 

Flere rettede en tak til den afgå-

ende formand. 

Dirigenten takkede for god ro og 

orden, generalforsamling afsluttet 

kl. 19.56 hvorefter forsamlingen 

gik over til de traditionelle gule 

ærter. 
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Denne lille roman er først for nylig 

blevet oversat til dansk. Den blev 

positivt anmeldt i ”Politiken”, og 

dens titel fangede selvfølgelig min 

interesse! Handlingen er henlagt 

til Hamborgs havn i de første ef-

terkrigsår. Havnen er fuld af væl-

tede og sunkne skibe, og hoved-

personen, Hinrichs - en erfaren  

og meget dygtig dykker - arbejder 

for fuld kraft med at rydde op i 

den enorme havn. Der er dog det 

problem, at han er ved at blive for 

gammel, men han raderer i sin 

dykkerbog og gør sig derved nog-

le år yngre! Han er enkemand, 

men har stadig to børn at forsør-

ge, drengen Timm og datteren 

Lena, der er 18 år og gravid. Le-

nas kæreste, Manfred har stået i 

lære hos Hinrichs og klarer sig 

igennem ved uautoriserede dyk-

ninger ved nattetide! Beskrivelser-

ne af dykkerlivet sætter tanker i 

gang, når man selv har haft hove-

det under vand! Hinrichs må 

f.eks. kravle i en dykkerdragt, 

hvori hans forgænger blev dræbt, 

fordi han ikke trak sig langt nok 

tilbage ved en sprængning! Man 

erfarer også, at batterierne fra 

Boganmeldelse: 

Siegfried Lenz: Dykkeren, forlaget 
Hovedland 

sunkne undervandsbåde bogsta-

veligt talt er guld værd i disse før-

ste efterkrigsår. Lenas kæreste, 

Manfred,  som er noget af en 

skidt knægt, omkommer under en 

natlig batteribjærgning i en af de 

store betongarager for under-

vandsbåde. Bogen har absolut 

ingen happy ending! Hinrichs 

sympatiske chef, som fuldt ud 

anerkender hans dygtighed, er nu 

blevet klar over, at Hinrichs har 

rettet på sin fødselsdato i dykker-

bogen! Dermed er  Hinrichs dyk-

kerkarriere sikkert forbi, og hvad 

så med lille Timm og gravide Le-

na? 

Bogen er hermed anbefalet for 

sin overmåde realistiske skildring 

af dykker- og havnelivet i Ham-

borgs flodhavn med de mange 

kanaler og mylderet af småfærger 

og slæbebåde. 

Stig Knudsen    
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Tøndeslagningen foregik i muntert kammeratlig lag. 

Her ses den glade og stolte kattekonge fra Regina Maris. 
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Omkring forrige århundredeskifte 

var der stor trafik med emigranter 

fra Europa til USA. De tre nordi-

ske lande havde hver deres ame-

rikalinje. Det danske rederi Skan-

dinavien-Amerika Linien ejede 

bl.a. SS Norge. SS Norge var 

bygget i 1881, den havde dimen-

sionerne 105 x 11,6 m og en 

dampmaskine gav den en fart på 

10 knob. D. 22. juni 1904 forlod 

SS Norge København med 405 

passagerer og 68 besætnings-

medlemmer. I Christiania (Oslo) 

steg yderligere 232 ombord og i 

Kristiansand til slut 90 passage-

rer. 

Skibet sejlede fra Kristiansand 

vestover gennem det stræde, der 

Den danske Titanic 

Skibet sejlede fra Kristiansand 

vestover gennem det stræde, der 

adskiller Skotland fra Orkneyøer-

ne, Pentland Firth. SS Norge var 

d. 28. juni godt ude i det åbne 

hav , da det stødte mod et skær i 

tæt tåge. Det var en udløber af 

klippeøen Rockall, der ligger 254 

sømil (470 km) vest for Skotland. 

Kaptajnen slog omgående fuld 

kraft bak og skibet kom fri, men 

begyndte at synke meget hurtigt. 

SS Norge havde otte redningsbå-

de og en redningsflåde med en 

samlet kapacitet på 250 personer! 

Der var nu totalt kaos. To af red-

ningsbådene blev knust ved sø-

sætningen og redningsflåden kun-
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Forsidebilledet og dette er taget 
af Stig Sørensen. De viser vores 
afgåede formand Finn undersøge 
en kanon fra slaget i Køge bugt. 
Stig Sørensen har efterhånden 
arrangeret flere ture ud til 
”svenskerne”, som området bliver 
kaldt.  

  Vi må håbe på nogle flere ture 
derud, når vandet bliver noget 
mere klart. 

ne ikke frigøres. 20 minutter efter 

grundstødningen sank SS Norge. 

En af de seks redningsbåde med 

70 passagerer sank undervejs. 

Passagererne i de resterende fem 

både, i alt 160 passagerer, kom 

alle i land. I en af disse både var 

en af de skibbrudne i stand til at 

give de andre ombordværende 

lidt håb. Han havde set i avisen, 

at rederiets SS Hellig Olav skulle 

afgå fra København to dage efter 

SS Norge. Han sagde: ”Den sejler 

væsentlig hurtigere end vores 

skib, så han kan snart være her 

og samle op”. Den ringe sandsyn-

lighed for at ”Hellig Olav” lige 

skulle passere redningsbådens 

position tænkte vist ingen på! 

Men – pludselig så man fra båden 

”Hellig Olav” komme dampende 

med sit karakteristiske skorstens-

mærke. Man råbte, skreg og vin-

kede, men blev ikke observeret 

fra ”Hellig Olav”. Skuffelsen var 

selvfølgelig total! Men ingen i Kø-

benhavn kendte til ulykken før d. 

4. juli; det var før end den trådlø-

Frømandsklubben Kon-Tiki 

Hermosagård Bygaden 82 Brøndbyvester 2605 Brøndby 

redaktionsudvalg: Finn Nielsen og Stig Sørensen 

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk 

Lay-out: Keld Bronée 

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri 

se telegrafi var rigtig udbredt. Det 

står fast, at SS Norges forlis med 

635 omkomne er den største 

ulykke i den danske civile skibs-

farts historie. Der er mindeplader 

bl.a. i byen Stornoway (Ydre He-

brider). I 2004, hundredåret for 

forliset, forsøgte dykkere at finde 

vraget af SS Norge, men uden 

resultat. 
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Bestyrelsen 
 

Formand: Jon Lindecrona 

Krogstens Alle 29. 2650 Hvidovre 

Tlf.: 36 49 22 04. Mobil 22 71 56 47 

E-mail: jon@lindecrona.dk 

 

Kasserer: Kurt Thomsen  

Skotteparken 152, 2750 Ballerup 

Tlf.: Mobil 20 25 35 26 

E-mail:  kurt@bachthomsen.dk 

 

Næstformand: Thomas Knudsen  

Randager 72. 2620 Albertslund 

Tlf. 43 62 66 82. Mobil: 20 69 00 70  

E-mail: pil.thk@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem:  

Jørgen Vendelbo-Larsen 

Vilh. Bergsøesvej Alle 19, 2860 Søborg 

Tlf.: 39 69 42 12, Mobil: 21 21 61 62 

E-mail: vendelbolarsen@msn.com 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Stig Sørensen  

Sognegårds Alle 46 1.th. 2650 Hvidovre 

Mobil 26 14 91 26  

E-mail: stig@cromamedia.dk 

 

1. Suppleant: Sam Moody Toft-Høj 

Amalieparken 87, 5, 4, Vallensbæk Str. 

Mobil 51 90 98 88 

E-mail: moodyjerup@gmail.com 

 

Revisor: Jesper Rasmussen 

Ved Lindelund 203 2605 Brøndby 

Tlf: 36470133    40337716 

jesper203@gmail.com 

 

Revisorsuppleant: Poul Lauritsen  

Ved Lindelunden 223. 2605 Brøndby 

Tlf. 36759801. Mobil 20334090 

E-mail: Lauritzen@privat.tele.dk 

Udvalg 
 

Fotoudvalg: Stig Sørensen 

Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26. 

E-mail: foto@kon-tiki.dk 

 

IT-udvalg: Stig Sørensen 

Telefon: 26 14 91 26. 

E-mail: it@kon-tiki.dk 
 

Materialeudvalg: Lars Sander 

Telefon: 36 30 00 54, 40 28 90 24 

E-mail: materiel@kon-tiki.dk 

 

Redaktionsudvalg:  

Finn Nielsen 

Stig Sørensen 

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk 

 

Sikkerhedsudvalg: Jon  Lindecrona 

Telefon: 36492204, 22715647 

E-mail: sikkerhed@kon-tiki.dk 

 

TurKoordinatorer:  

Finn Nielsen 

Flemming Andresen 

Jørn Ari 
 

Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen  

uddannelse@kon-tiki.dk 
 

Ungdomsafdelingen: Finn Nielsen 

Telefon: 43 64 90 86, 24 89 65 00 

E-mail: ungdom@kon-tiki.dk 
 

ALU’en/gul oxybox: Thomas Knudsen 

Telefon: 43626682, 20690070 

Grå gummibåd/grå oxybox: John 
Borris 

Telefon: 30496193 

Bærbar VHF-radio: Thomas Knudsen 


