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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde fredag den 15. april 2016 kl. 15.00 i Marinestuen Færgevej 5 

REFERAT FRA 
 
Bestyrelsesmøde fredag den 15. april 2016 kl. 15.00 i Marinestuen Færgevej 5. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Dorte, Jim, Kaj, Henning. 
Afbud : Walter. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Kaj nævnte at han ikke har kontaktet Erhvervsskolen 
omkring dekoration af muren, da sagen er stillet i bero. Referatet blev herefter godkendt.  

1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 
     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Indkøb af hjertestarter. (Walter). Trygfonden. Man afventer stadig svar på ansøgningen. 

 Belysning i marinestue.   De nye armaturer opsættes i næste uge. 

 Forsikring. Flagbastion. Status.  Sagen er endnu ikke afklaret med kommunen. 

 Billeder på væg mod nabo  .Dette gøres der ikke mere ved.    

 Måtter til gange m.m. Der indhentes priser flere steder fra, evt. videresalg til medlemmer 
og andre ? 

 
 2b. Mindehøjtideligheder 4. og 5. maj. 

 4. maj 2016. invitation fra Hjemmeværnsdistrikt Fyn.Til en højtidelighed på 
Hjemmeværnsgården Sølund. Formanden deltager. 

 4. Maj 2016. Sct. Nicolai Kirke kl. 19.30. Efterfølgende sammenkomst i Marinestuen. 

 5. Maj 2016. Sct. Jørgens Park kl. 13.00 Aftaler i den forbindelse er på plads. 

 5. Maj 2016. Krigergravsmarch kl. 15.00 Starter som sædvanligt fra Torvet. 
 

 2c. Sendemandsmøde i Korsør. Gennemgang det fremsendte materiale fra Landsbestyrelsen. 
  Gennemgang af forslag og beslutning om vor afdelings stilling til foreslagene. 
  Dagsordenen for mødet blev gennemgået. De mange forslag til vedtægtsændringer blev 

ligeledes gennemgået. Der var enighed om at gå ind for de af landsbestyrelsens stillede 
forslag om sammenlægninger af nogle distrikter for at forenkle organisationen. Der var 
forslag om at kontingentet til Landsforeningen muligvis skulle stige med 10 kr. hvis man 
ikke mere fik distributionstilskud til udsendelse af tidsskriftet ”Under Dannebrog”. 

  Derudover var en del sproglige formuleringer i teksterne som burde rettes. 
  Da man ikke på forhånd ved hvilke forslag der kan blive vedtaget, må deltagerne forholde 

sig til situationen og afgøre på stedet hvad man kan gå ind for.  
  Næste års Sendemandsmøde afholdes i Aalborg, i 2018 i Køge og i 2020 i Svendborg. 
 
 2d. Jubilarerstævne på Holmen 28. august 2016.  
  Fællestransport. (Jim Mollerup) Er stadig muligt hvis der er interesse herfor. 

Udsendelse af indbydelse til jubilarer. (Niels Marcussen). Som tidligere nævnt sendes brev 
til jubilarerne sidst i juni.  

  
 2e. Danmarks Museum for lystsejlads 1. maj 2016. Salutering. ?  Marineforeningen står for 

salutering, museet sørger for tilladelser. 
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  2f. Garderforeningen 100 år. Lån af lokaler 9. juli 2016. Gave? Afventer nærmere om 

arrangementet. 
 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Følger senere.  Udgifterne til etablering af parkeringspladsen 
der endnu ikke gjort op. 

 Kontingentindbetaling. Restanter. Status på de udsendte rykkere. Der er endnu 25 som ikke 
har betalt årets kontingent. 
 
Formanden oplyste at der var kommet en ny annoncør til vort blad: Lundby Kiosken på Taasinge. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Finn Ellyt 9. april 2016 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 374 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2  
Medlemmer under optagelse : 1 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at Kammeratskabsaftenen var forløbet godt.  
Aktovitetsudvalget holder møde den 29. april for at tilrettelægge resten af årets aktiviteter. Der 
afholdes julefrokost for bestyrelse, udvalgsmedlemmer og hjælpere, som sædvanligt. 

   
5 b. Rejseudvalget. Erik omtalte planerne om turen til Grønland. I den forbindelse holdes møde 
mandag den 25. april kl. 16. Med informationer om Grønland og smagsprøver på forskellige 
Grønlandske specialiteter. Mødet er for alle medlemmer, blot man skriver sig på listen på 
opslagstavlen. 
Jim nævnte at der fortsat søges efter nye medlemmer til rejseudvalget. Der er ikke p.t. nogle 
planer om rejser. Jim har tilmeldt sig til en rejse med Nyborg Marineforening, til Husum, 
Helgoland, Friedrichstadt m.v. Man kunne måske få nogle ideer til senere brug. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Ikke noget nyt derfra.  
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Herunder var flere punkter: Finn havde indhentet priser på 
havemøbler i plastic, som kan stables. Der er behov for flere vinglas, vi har kun 60. Det 
undersøges hvad priserne er, og der købes det antal der er behov for af de forskellige glas. Det 
blev nævnt at det var nødvendigt med en vinduespudser ude fra, der var tilbud på 450 kr. pr. 
gang, og behov for 3 gange årligt. På døren ud til toiletgangen er sat en sort plade, som ikke er 
ret pæn, der vil blive sat en film på ruden i stedet. Bjarne nævnte at garageporten var i meget 
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dårlig stand. Det lille flag man bruger på den indendørs flagmast er efterhånden blevet slidt, og 
trænger til udskiftning. Det undersøges hvad et nyt vil koste. 
 
5 e. Skytteudvalget. Udvalget har afholdt afslutning på sæsonen. Starter igen til september. 
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Harry Lunde Pedersen 05. maj 2016  75 år  2 fl. vin. 
Marianne Dalsgaard 07. maj 2016  30 år  - 
Henning Larsen 12. maj 2016  80 år  2 fl. vin. 
Annelie Julie Joensen 24. maj 2016  70 år  2 fl. vin. 
Pauli Nielsen 29. maj 2016  80 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. tirsdag, den 10. maj 2016. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt. Herunder blev det nævnt at det sidste punkt i foredragsrækken, turen til det gamle værft i 
Ærøskøbing, torsdag den 28. april starter kl. 15.45 ved maritimt Center, og ikke 16.15 som der står i 
programmet. Årsagen er at færgen har ændret sejlplan. 

 


