
Megen og fortjent hyldest til grosserer Jens Jensen, der har siddet 
i den gamle kasses ledelse i  50 aar - Skibsmægler Aage 
Rasmussen formand

Skipperkassens kaptajn, grosse-
rer Jens Jensen, forlod i aftes ved 
foreningens generalforsamling kom-
mandobroen, og mens baadsmands-
piberne lød, greb den ny formand, 
skibsmægler Aage Rasmussen, 
roret. Skønt mange storme har 
raset

de 50 aar, Jens Jensen har staaet 
ved roret, har han holdt kursen 
støt og roligt, saaledes som det 
sømmer sig for en skipper med 
myndighed og overblik, og sjældent 
er en udnævnelse til æresmedlem 
forekommet mere naturlig.

Som sædvanlig var der stor til-
slutning til Skipperkassens gene-
ralforsamling i aftes. Efter 
velkomst af grosserer Jens 
Jensen blev bankdirektør Poul 
Enne traditionen tro valgt til 
dirigent. Formanden mindedes i 
smukke ord afdøde medlemmer, 
l igesom han nævnte tilgangen 
af nye medlemmer i den gamle, 
ærværdige Skipperkasse. 
Formanden redegjorde desuden for 
foreningens understøt-
telsesvirksomhed.

50 aar i Skipperkassen
Regnskabet blev aflagt af kasse-

reren, grosserer Carsten Beck. Det 
balancerer med 18.341 kr. I under-
støttelser er der udbetalt 7575 kr. 
Ligeledes omtalte han regnskabet 
for fabrikant N. Raackmanns 
legat. Ved valgene meddelte 
formanden, at han ikke ønskede 
at fortsætte. Han fandt det 
rimeligt, at
en anden kom paa kommandobro
en. Grosserer Carsten Beck valgtes
til kasserer, mens direktør P. 
Thurøe Hansen indtraadte i 
bestyrelsen. Til medlem af 
repræsentantskabet valgtes 
købmand Rolf Løv. schal. 
Bankdirektør Poul Enne valgtes 
til ny revisor.

Som naturligt er blev grosserer

Jens Jensen genstand for megen 
hyldest. Den ny formand, 
skibsmægler Aage Rasmussen, 
sagde bl. a., at Jens Jensen gik af 
efter 50 aars virke i 
Skipperkassen, deraf de 25 aar 
som formand. — Det er, sagde han, 
et ualmindelig langt og rigt 
aaremaal, Jens Jensen har virket 
for vor gamle skipperkasse. 
Han har styret den med sikker 
kurs, saa den f hans regeringstid 
er gaaet betydeligt frem til gavn 
for den sag, den i sin tid af frem-
synede mænd blev startet paa.

Udnævnt til æresmedlem
Jens Jensen er en pryd for vor 

gamle forening, og han har gjort 
os den glæde at fortsætte I repræ-
sentantskabet. Som ældste medlem 
af bestyrelsen skal jeg indstille til 
generalforsamlingen, at vi udnæv-
ner Jens Jensen tril æresmedlem. 
Denne meddelelse blev hilst med 
langvarigt og varmt bifald af ge- 
neralforsamlingen, hvorefter det 
meget smukt udførte æresmedlems-
brev blev overleveret. — Det er. 
sagde skibsmægleren, til minde om 
tiden, der er gaaet, og som tak for 
et stort og uegennyttigt arbejde. 
Han ønskede Jens Jensen endnu 
mange gode arbejdsaar, og de til. 
stedeværende udbragte et leve for 
det populære æresmedlem.
Ved det efterfølgende „torske-

gi lde" talte købmand Rolf  
Løvschal muntert og inspireret om 
den gamle Skipperkasse, medens 
Gelerup Mølleri smukke 
vendinger talte for flaget. 
Grosserer Carsten Beck holdt 
talen for den afgaaende formand.
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Hyldest til æresmedlem
Skipper Jensen, sagde Carsten 

Beck bl. a., gik om bord i Skipper-
kassen i aaret 1916. Han 
avancerede til revisor og kom i 
1927 ind I repræsentantskabet for I 
1942 at indtage pladsen pas. broen. 
Der har han staaet støt i 25 aar, 
og det er ikke fordi trykket paa 
kedlerne er faldet i de senere aar, at 
han gaar. Det kan ogsaa ses af 
medlemstallet der nu er paa 369. 
Med 50 aar paa bagen i 
Skipperkassen og med kors og 
baand og stjerner paa som æres-
medlem trækker formanden sig til-
bage.Hans ønske om at gaa maa 
vi respektere, og tilbage er kun at 
sige tak for navigeringen.

I den tid, han har staaet paa 
broen, er grosserer Jensen og Skip-
perkassen vokset sammen i 
sjælden grad. Den har været hans 
kælebarn, og grosserer Jensen og 
Skipperkassenerblevetsynonymer.
—Kommende formænd vil faa 
svært ved at vokse sammen med 
kassen i
den grad, og jeg tror heller ikke, 
man skar prøve det. Tiderne skifter 
og med grosserer Jensen er en 
epoke slut. Kommende tiders besty-
relse og formand vil prøve at holde 
den nand ved lige, som har hersket 
ved disse aarlige fester i Skipper-
kassen, en aand, som vi kan tillade 
os at holde ved lige her.

Carsten Beck sluttede talen med 
at udbringe et leve for den gamle „
skipper". Der blev holdt flere taler 
ved bordet, som restauratør Thyge 
Thygesen løvrigt havde smykket 
med signalflag, tovværk og 
lanterner.

Grosserer Jens Jensen
— æresmedlem
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