KSS formandens beretning til generalforsamlingen d. 31. marts 2014.
Sidste års generalforsamling blev afholdt på Svanemøllens Kaserne den 20.
marts 2013. Deltagelsen var ikke stor, måske grundet vejret - sne og frost.
Stedet var også vanskeligt at finde på selve Kaserneområdet.
Vi har i årets løb holdt en række bestyrelsesmøder, næsten alle møderne er
afviklet i Marineforeningens lokaler i Trondhjemsgade.
Formanden har, sammen med fane og fanebærer, været til stede ved
kranselægninger på de sædvanlige steder:
Bispebjerg Kirkegård
Vestre Kirkegård
Mindelunden
Store og Lille Kransetur
Monumentet i Kastellet
Flaget var også til stede ved mindehøjtideligheden i Holmens Kirke d. 29.
august, hvor man markerede 70-året for samarbejdspolitikkens ophør og
flådens kamp og sænkning.
Endvidere ved ’Folk og Sikkerheds’ nytårsgudstjeneste i Kastellet, ved
DADV’s faneindvielse i Kastellet d. 27. juni, hvor vor protektor var til stede,
og ved Flagdagen på Frederiksberg Rådhusplads d. 5. september.
Der er, i forbindelse med HKH Prinsgemalens fødselsdag, sendt en
gratulation, ligesom vi også har sendt en julehilsen. I begge tilfælde har vi
modtaget takkeskrivelser.
Der er desuden sendt lykønskninger til:
- De Blå Baretters landsformand, Bjarne Hesselberg, 70 år, og til
- vor tidl. formand Per Küster, 75 år.
Den 20. april arrangerede KSS en bustur til Flådestation Korsør med 36
deltagere, hvor vi besøgte Storebælts trafikkontrolcentral, og Søren
Konradsen fortalte en masse om de forskellige orlogsskibe, der lå i havnen.
Vi spiste frokost i Korsør Marineforenings Marinestue, - et rigtigt hyggeligt
sted. En rigtig god tur fik vi ud af det.

Søren Konradsen fejrede 40 års ansættelsesjubilæum i Forsvaret d. 25. april
med en reception i ”Det gamle Bageri i Kastellet”, hvor vi deltog med flere
bestyrelsesmedlemmer.
Amager Marineforening fejrede 25 års jubilæum d. 12. oktober i Tårnby, og
her repræsenterede jeg KSS bestyrelse.
KSS deltog med en stand og 5 mand ved ’Antikvåben- & Militaria’-messen d.
3. november i Rødovre Hallen. Messen var godt besøgt, og vi talte med
mange mennesker. Peter Parbst præsenterede flere interessante våben.
Vi har efter våbenmessen haft 3-4 henvendelser via hjemmesiden, disse er
sendt videre til foreningerne.
KSS arrangerede i efteråret 2013 et ’Andespil’ med fine præmier her i disse
lokaler. Det var et meget godt besøgt arrangement, der gav et mindre
overskud.
KSS skydning:
Peter Parbst kommer ind på skydningen senere, men en meget stor ros skal
der lyde til Peter for hans energi med de 2 skydninger i 2013: på 200m og på
15 m, der begge foregik under kammeratlige og hyggelige former.
Der møder altid mange op fra KSS medlemsforeninger, - det er positivt.
KSS har søgt Veterancenteret i Ringsted om et beløb fra ’10 millioner
kroners-puljen’ til brug på Flagdagen d. 5. september i år, og vi er efterfølgende blevet tildelt 6.750,- kr.
Der er ved nytårstid tilgået KSS et større pengebeløb, 225.000,- kr., fra
Københavns Pionérforenings nu opløste fond.
KSS bestyrelse retter en stor tak til Pionererne for denne flotte donation,
som vil blive anvendt til gavn for medlemmerne ved KSS arrangementer
over de kommende år.
Hermed afslutter jeg Formandens beretning for forsamlingsåret 2013.

