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Kære STF-medlem. 

Bestyrelsen vil med denne orientering fortælle 

om planerne for vinteren & foråret 2023, samt 

give et kort tilbageblik på året der gik. 

Det er spændende tider i shipping i 

efterdønningerne af COVID-19, høj inflation, 

Ukraine krigen, men også høje rater som 

sjældent set især for container og bulk.  

Gamle segmenter lider mens nye dukker op i 

horisonten og fælles for alle er diverse 

klimamål, der skal nås på rekordtid i et 

svingende marked.  

Og leverandørerne har udsigt til en spændende 

fremtid blot der bliver styr på hønen & ægget 

ikke mindst med hensyn til fremtidens 

brændstof, indfangning af GHG, PtX med 

meget mere. 

Så masser af gøremål også for medlemmerne i 

deres professionelle virke – også for 

bestyrelsen. 

Travlheden har dog også betydet, at 

bestyrelsen ikke har været tilfreds med tiden til 

rådighed for vores gamle forening, men vi 

forsøger at rette op på det i 2023. 

Bestyrelsen blev konstitueret i december efter 

generalforsamlingen og er sammensat som 

følger: 

• Carsten Manniche – formand 

• Bjarne Mortensen – næstformand og 

sekretær 

• Ingrid Marie V. Andersen 

• Kurt Rye Damkjær 

• Gregers Kudsk 

• Lina Barsøe 

• Niels Bjørn Clausen 

• Niels Prip 

• Michael H. Schmidt 

Året der gik 

Året 2022 blev igen et specielt år nu i skyggen 

af krigen i Ukraine samt en efterfølgende 

inflation, som man skal mange år tilbage i tiden 

for at matche.  

Det var glædeligt, at vi igen kunne mødes til 

arrangementerne, men vi vil stadig byde på 

virtuelle arrangementer bl.a pga fleksibiliteten 

i planlægningen. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for jeres 

indsats med at få arrangementer op at stå i jeres 

sparsomme fritid. Det er en fornøjelse at 

arbejde sammen med jer. 

Fra Sekretariatet – Økonomi 

Vi har i løbet af året modtaget 8 nye 

medlemmer, hvilket er meget glædeligt 

Velkommen i vores forening til vores nye 

medlemmer og vi håber, vi mødes fysisk til et 

arrangement i løbet af 2023. 

Foreningen har en god økonomi som dog er 

afhængig af kontingenterne. Sekretariatet vil 

snart sende besked ud om, at det er tid at betale 

for 2023. Bestyrelsen håber meget, at vi alle vil 

bakke op inklusive betale til tiden. 

Kontingentet er uændret igen i år. 

Husk at besøge hjemmesiden 

wwws.sofartsteknisk.dk 

login til medlemsdelen: sofartmedlem og 

password: Storsejl – som altid…. 

 

Arrangementer i året 2022 

 

Vi afholdte fire arrangementer i løbet af 2022 

foruden generalforsamlingen og vi er meget 

glade for den gode tilslutning og opbakning fra 

medlemmerne.  

Vi har haft en stigning i såkaldte ”lukkede” 

arrangementer, hvilket ikke er et mål i sig selv, 

men giver bestyrelsen en mulighed for at 

tiltrække indlægsholdere med mere sensitive 

emner. Ved ”åbne” arrangementer har vi dog 

mulighed for at invitere gæster med. I tilfælde 

af I ønsker at invitere gæster til åbne 

arrangementer, vil vi bede jer om at tilmelde 

dem med navn og e-mail, således vi kan 
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kontakte de potentielle medlemmer for et 

medlemskab. 

Blot fyi vil de mere teknisk, detaljeret emner 

behandles i vores søsterforening Skibsteknisk 

Selskabs Fond på deres glimrende mandags 

arrangementer, mens vores forening mere 

behandler overordnet tekniske og til tider 

politiske emner.    

Vi havde følgende arrangementer i 2022: 

• Vores årlige generalforsamling blev 

afholdt onsdag d. 23. november og det 

blev en hyggelig aften med rekordstor 

tilmelding på 55 medlemmer. Tak til 

alle for opbakningen, god stemning og 

input til bestyrelsen. Arrangeret af 

Bjarne.  

 

• Onsdag d. 29. september inviterede 

foreningen til et arrangement hos 

DFDS, hvor vi fik et indblik i hvad vind 

supporterende teknologier har på 

fremdriften af skibe ikke bare teoretisk, 

men fra virkelige projekter. Sofia 

Werner, Manager Strategic Research 

fra den svenske modeltank, SSPA samt 

Kostantinos Fakiolas, Finocean 

præsenterede deres syn på de enkelte 

resultater herunder fair sammenligning 

af vind teknologier, business case 

betragtninger, indflydelse på CII med 

meget mere. Tak til DFDS og Jakob 

Steffensen. Michael Schmidt & 

Carsten stod for arrangementet. 35 

medlemmer var tilmeldt. 

 

• Tirsdag d. 14. juni inviterede 

foreningen på sommerarrangement på 

Raadvad Kro med professor Kirsten 

Halsnæs cand.polit., Ph.d., Klima & 

Økonomi, DTU og fortalte om FNs 

Klimaekspertpanel (IPCC) syn på 

fremtiden og hvor den maritime sektor 

kan spille en rolle. Kirsten Halsnæs, 

der er en af hovedforfatterne på tredje 

delrapport, fortalte om mulighederne 

for at undgå en global naturstigning på 

mellem 1,5-2 °C i år 2100. Under og 

efter indlægget havde vi en god debat 

og mange gode spørgsmål; tak for de 

mange spørgsmål og godt selskab til en 

god middag. Formanden stod for 

arrangementet og der var 28 tilmeldte 

medlemmer. 

• Onsdag d. 4. maj inviterede vi 

sammen med FORCE til arrangement 

om passage af Suez kanalen, hvor 

indlægsholdere fra FORCE og Survey 

association fortalte om årsager til 

kanal grundstødninger, hvordan 

besætninger og lodser trænes samt 

hvordan forsikringen håndterer en så 

massiv opgave. Et højaktuelt 

arrangement ikke mindst set i lyset af 

Ever Givens grundstødning, der satte 

en prop i verdenshandelen. Tak til 

FORCE for at lægge hus til. Kurt og 

Bjarne stod for arrangementet. 32 

tilmeldte medlemmer til dette lukkede 

arrangement.    

• Onsdag d. 5. januar inviterede vi til et 

virtuelt arrangement vdr fregatten 

Esbern Snares operation i Guinea 

bugten overfor pirateri. Anders Puck 

Nielsen orlogskaptajn og militær 

forsker, Forsvarsakademiet   og Jessica 

Larsen, Forsker i pirateri og maritim 

sikkerhed ved DIIS fortalte om 

indsatsen, hvordan piraterne er 

organiseret og hvorfor landene 

omkring Guinea bugten ikke kan 

håndtere problemet. Desuden blev der 

givet bud på en løsningsmodel af de to 

indlægsholdere samt hvordan den 

danske indsats i fremtiden ville blive. 

Arrangementet var arrangeret af Kurt 

og 45 medlemmer var tilmeldt.           
   

Kommende arrangementer i 2022 

Bestyrelsen ønsker at afholde arrangementer 

med topaktuelle emner, hvilket betyder, at der 

til tider vil forekomme perioder med lav 

aktivitet og andre igen med større.  
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Vi ønsker, at bibeholde fleksibiliteten, og vil 

derfor ikke på forhånd arrangere 6-12 måneder 

frem i tiden.  

Vi arbejder med en arrangementsliste af 

potentielle emner, men vil meget gerne 

modtage input fra medlemmerne, hvilket sker 

af og til. Tak for det og samtidig en opfordring 

til at fortsætte med at foreslå emner  

Det næste arrangement bliver annonceret 

snarest og afholdes onsdag d. 22. februar kl 

17.30 hos Danske Rederier, Amaliegade 33 

og omhandler skibes undervandstøj og om de 

regulatoriske udviklinger i IMO samt tekniske 

og miljømæssige aspekter. Så hold øje med 

din inbox. Arrangementer er åbent for 

medlemmer. Lina er arrangør. 

 

Desuden har vi fokus den, hvordan rederierne 

tackler det nye IMO mål for skibes effektivitet, 

CII og ikke mindst, hvordan det håndteres at 

skibe nu effektivitetsrangeres fra A til E. Og 

om hvordan det får indvirkning på 

charteraftalerne og eventuelt skibenes værdi. 

Men meget mere herom senere.        
   

Sommerarrangementet vil blive annonceret 

senere, men vil blive afholdt omkring den 3. 

onsdag i juni måned. 

*** 

Gode ideer til aktuelle emner, vil altid være 

velkomne, så hold jer endelig ikke tilbage; 

skriv gerne til STF@dnv.com også med ris & 

ros. 

Håber vi ses i 2023.  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Carsten Manniche 
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