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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde november 

Referat fra mødet den 22. november: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 
Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Walter, Finn, Dorte, Jim, Kaj. 
Afbud fra Henning. 
 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  referatet godkendt uden bemærkninger. 

  
1a. Nye punkter til dagsordenen. Jim nævnte at man var nødt til at se på dagsordenen til 

generalforsamlingen nu, da den skulle med i indkaldelsen til generalforsamlingen i det nye blad. 
Jim fremlagde et forslag om samme dagsorden som de andre år, med de ændringer af 
personer der var på valg. Dette blev godkendt. 

 
     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 2a. Ejendommen Færgevej 5. Status.  

 
Forsikring. Flagbastion. Status. Kontakt til Niels Højlund om placering. 
Det var ikke lykkedes at træffe Niels Højlund endnu. Erik arbejder på sagen. 
 
Orienteringsplade med anledning til flagring. Der arbejdes med sagen, så det kan ses 
i hvilken anledning der flages fra flagbastionen. 
 
Endeligt skøde uden anmærkninger. (kopi er fremsendt af kassereren). Det endelige 
skøde på  købet af ejendommen Færgevej 5 er nu på plads. 

 
 2b. Oprettelse af en gruppe som vil forestå arbejdet med registrering af effekter og bøger. 

Bestyrelsen vil gerne i kontakt med et par medlemmer som kunne tænke sig at være 
med til at registrere de mange effekter og bøger som Marineforeningen er ejer af. 

 
 2c. Oprettelse af hjælpefond som kan yde tilskud til enkeltarrangementer. 

 Vedtægter for fonden til godkendelse. Vedhæftet. Som omtalt ved sidste møde har 
formanden indhentet et forslag til vedtægter for en sådan støttefond. Disse blev 
godkendt, med den ændring at navnet blev : Svendborg Marineforenings Støttefond. 
  

2d. Orientering fra Landsbestyrelsen. Vedhæftet. Forslag fra landsbestyrelsen om at 
reducering af distrikter, skal ske på frivillig basis. Nedlæggelse af forretningsudvalget 
skal først ske når der er er etableret en funktionsdygtig erstatning herfor.  

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Oversigt var udsendt, og viste fortsat kun et mindre 
overskud, som følge af de mange nyindkøb og forbedringer, der havde vist sig nødvendige i det 
første år i det nye hus. 

 Restanter. Der er endnu 5 på listen. Disse vil blive kontaktet endnu engang. 
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 4. Godkendelse af nye medlemmer. Ingen. 
 
Udmeldelse/overflytning. Ingen. 
 

 Indmeldelse: Ingen. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 374 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der pt. er 47 tilmeldte til julefrokosten for 
medlemmer, den 3. december.  
Frokosten for bestyrelse og hjælpere er fastsat til fredag den 27. januar 2017. 
Til torskespisningen efter generalforsamlingen den 11. februar, vil tilmeldingslister blive opsat 
snarest. 
Der truffet aftaler om sejlads, og mål for sommerens sejltur med Caroline S, og Viking. Turen 
går til Marstal den 16. juli. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim nævnte at det nu var lykkedes at få nye medlemmet til udvalget, og 
at man først i det nye år forventede at komme med et oplæg til en 3 – 4 dages tur i 
september. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Bladet for januar kvartal er under arbejde, og klar til udsendelse 
inden jul. Det skrives i bladet at kontingent for 2017 skal være betalt senest 1. februar. 
Erik mente man i bladet burde skrive en tak til de mange der har doneret effekter til 
Marineforeningen i årets løb. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn omtalte hjertestarter kurset, der fandt sted den 9. 
november. 16 medlemmer deltog og fik en grundig instruktion af instruktør og ambulance-
behandler Henrik Schakow og overlæge på OUH Finn Lund. 
 
5 e. Skytteudvalget. Niels nævnte at skydningerne med autisterne fortsætter over vinteren. 
Udvalget holder julefrokost den 14. december. 
 
5 f. Maritime Foredrag. Formand Henning Ibsen. Status. Udsat da Henning var fraværende. 
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6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
Jørgen Nielsen 01. december 2016 70 år 2. fl. vin. 

 Frede Antonden 03. december 2016  75 år 2 fl. vin. 
Finn Morten Drost 04. december 2016 65 år - 
Erik Bodal 12. december 2016 70 år 2 fl. vin. 
Mogens Johannes Hansen 16. december 2016 80 år 2 fl. vin. 
Erik Bent Andersen 22. december 2016 75 år 2 fl. vin. 
Niels Kristian Nielsen  24. december 2016 65 år - 
Gisli Gudjonsson 29. december 2016  65 år - 
Morten Harris Hansen 29. december 2016 50 år 2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 20. december 2016. kl. 16.00. Flyttes til 13. december 
 Tirsdag, den 17. januar 2017. K l. 16.00. 
 Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 28. marts 2017  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 25. april 2017.  Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 23. maj 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. juni 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 01. august 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 12. september 2017. Kl. 16.00 
 Tirsdag, den 24. oktober 2017. Kl. 16.00. 
 

Bemærk at næste møde er tirsdag den 13. december kl. 16.00 i Marinestuen. 
  

8. Eventuelt.  
Svendborg Museum Model af motor. Status. Museet vil gerne i kontakt med nogle der ved noget 
om motorerne i ”Thetis” klassen. 
 
Svendborg Museum. Lån af endnu en Falconette kanon. Formanden tager sig af dette. 
 
Formanden oplyste at han i anledning af sin 70 års fødselsdag holder åbent hus i Marinestuen 
søndag den 11. december,  kl. 13-17. 
 
Dorte omtalte SIMACs aftale om et uddannelsesprojekt i New York. 
 
Walter oplyste at kabyssen forsøger at servere sulemad 3 gange i januar, februar og marts, hvis 
der er interesse herfor. 
 
Da Svendborg skal stå for Marineforeningens sendemandsmøde i 2020, mente Walter at det nok 
var på tide at man sikrede sig de nødvendige hotelværelser allerede nu. 
 
Mødet sluttede kl.18.30. 
 

  
 


