
09-08-2014 

1 

Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde den 4. august 2014 

Bestyrelsesmøde mandag den 04.august 2014 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Walter, Finn, Dorte, Kaj, Jim. 
Afbud: Freddy. 
 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger hertil. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen nye punkter 

     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Ny hjemmeside. Status ved Niels Fog  Niels viste og forklarede hvad der indtil nu var sket 

med foreningens nye hjemmeside. Der arbejdes fortsat med denne. Evt. forslag eller 
bemærkninger kan sendes direkte til Niels på: nfp@nielsfog.dk  

.   
 2b. Flagbastion. Status. El til projektør mangler. Der mangler fortsat el-installationen til lys på 

masten, ligesom der skulle etableres en sikring af området evt. med nogle sten. 
 
 2c. Jubilarer søværnet 2014.  Status. Transport. Der er tilmeldt 5 personer til stævnet. Der 

køres samlet til Holmen i én bil. 
  
 2d. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen  
      Kaj arbejder med sagen 
 
 2e. Udlejning af Marinestuen. Ændringer af kontrakten. Status.Finn har lavet udkast til 

ændringer af aftalen. Denne udskrives og udleveres fremover. 
 
 2f. Anvendelse af jubilæumsgaver. Forslag. Der er en del drikkevarer der er anvendes ved 

kommende arrangementer. 
 
 2g. Højtideligholdelse af 5. september. Har kontaktet kommunen. Der er endnu ikke kommet 

svar. 
 
 2h. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Orientering. Torben Tranberg deltager. Der 

blev forelagt forskellige økonomiske beregninger for et muligt køb. Der var enighed om at 
arbejde videre med sagen, og undersøge om der kunne hentes nogle fondsmidler til 
projektet. 

 
 2k. Anmodning om kanonsalut fra Havnemester Hans Søby i anledning af M/S Helges 90 års 

fødselsdag 24. juli 2014. Tilsagn givet mod betaling af kr. 500,- Status. Der var saluteret 
med 3 skud.  

 
 2l. To-doo liste for priorterede emner. Tilføje/fjerne emner fra listen. Ingen punkter på listen. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Regnskabsoversigten var udsendt til bestyrelsen. 
3b. Restander. Der er endnu 4 medlemmer som ikke har betalt kontingentet. 
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 4. Godkendelse af nye medlemmer. 
Ved optagelsesønske fra Pind II og Pind III medlemmer oprettes venteliste således optagelse kan ske i 
forbindelse med frafald fra eksisterende medlemmer med samme baggrund. 
4a. Mogens Olsen 1951. Prop. Erik Bodal. Pind I. 
 Godkendt.   Hermed har foreningen 380 medlemmer. 
 
Udmeldelse/overflytning. 

 Ingen. 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ingen. 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte Gl. Torvedag torsdag den 7. aug. Alle aftaler var på 
plads og der var bestilt borde, bænke og parasoller. Og de nødvendige folk til medhjælp var klar. 
Fregatskydningen den 17. august var også klar, der sejles til Christiansminde med ”Palnatoke” 
fra Marineforeningen kl. 08.00. 
Der var planlagt ålespisning den 2. oktober, Willy inviteres til at underholde med harmonika. 

   
 
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at alle 50 tilmeldte til turen til Nordsjælland  nu havde betalt 
      
 

5 c. Redaktionsudvalget  Kurt Kølle har nu overtaget jobbet som redaktør af vort  blad, efter 
Henning Pehrson. Meddelelser til redaktøren kan  sendes på : koelle@aabyskovmail.dk   
Niels oplyste at Nordea ikke mere ønsker at annoncere i vort blad. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
     Forbedring af fortsatsvinduerne. Optimering af vort PC-udstyr. Finn indhenter tilbud på en 
printer / scanner / kopimaskine  som også kan køre a 3 format, til næste møde. 
Der er indkøbt en ny telefon til Marinestuen. 
  

5 e. Skytteudvalget. Der er i øjeblikket ikke andet end fregatskydningen den 17. august. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Jørgen Hansen 01. august 2014  75 år  2. fl. vin 
Holger Thomsen 04. august 2014  60 år  2. fl. vin 
Peter Knud Madsen 04. august 2014  65 år  - 
Jørgen Rasmussen 17. august 2014  70 år  2. fl. vin 
Torleif Poulsen 27. august 2014  65 år  
 
 - 
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 7. Næste møde fastsættes:  onsdag den 20. august 2014. Kl. 16.00 i Marinestuen. 

  Jubilæumsudvalget, Ole C. Jørgensen og Bjarne Bekker deltager fra kl. 17.00. Walter tilbereder mad til 
kl. 18.30. 

 

 8. Eventuelt. Dorte overbragte hilsener fra ”Thetis” og  Landsnæstformand Søren Konradsen. 

                       Det blev nævnt at foreningens forsikringer skulle gennemgås, så det sikres at disse   
                      svarer til behovet.                   


