
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj2014 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Walter, Kaj, Dorte, Jim. 
Afbud: Niels, Freddy, Finn. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt uden bemærkninger. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 
Referent  Jim Mollerup 
2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
2a. Afdelingens 100-års jubilæum 2014. Rottefælderevy. Tak til Ole C. Jørgensen og Bjarne Bekker i. fbm. 
bestyrelsesmøde 20. august 2014. Der er indtil nu solgt 205 af de 250 billetter der er til Rottefælderevyen. 
Sidste salgsdag er lørdag den 24. maj.Det forsøges at afsætte nogle af de sidste til Marineforeningerne i 
Faaborg, Assens og Nyborg. Ole Jørgensen og Bjarne Bekker inviteres til bestyrelsesmødet onsdag den 20 
august, kl. 17.00. Det går ikke så stærkt med billetsalget til julekoncerten den 13. december.. 
2b. Flagbastion. Status. Der mangler fortsat at få opsat sikring omkring masten, og noget kabelarbejde. 
Danmarkssamfundet har bevilget et nyt flag, det overrækkes ved en højtidelighed i Den Fynske Landsby, 
søndag den 15. juni kl. 14.00.  Flagholdet får mulighed for at deltage. 
2c. Jubilarer søværnet 2014. Ansvarlig for tilmelding. Brev til jubilarer. 
Niels Marcussen. Status. Breve er sendt til årets jubilarer, det undersøges om der kan arrangeres samkørsel 
til stævnet den 31. august. 
2d. Sortkrudtkursus på Søgaard Kaserne 3. Maj 2014. Status. Oprettelse af et kanonlav. 
Erik og Gert havde været på kursus, Erik medbragte et forslag til et skydereglement og så gerne der blev 
oprettet et kanonlav med 3 – 4 interesserede.  Kaj Kruse ville godt være leder og tage sig af ansøgninger 
m.v. Vor anden kanon er igen afleveret til museet. 
2e. Sendemandsmøde i Grenå 16. Til 18. Maj 2014. Status. Mødet var forløbet godt uden nogle problemer. 
Svendborg fik for 4 år i træk tildelt fremdriftsskruen for den største tilgang af medlemmer fra søværnet. 
Svendborg har lagt ansøgning ind om at afholde sendemandsmødet i 2020. 
2f. Dansk Magisterforening Seniorklub Fyn. Anmodning om orientering om Marineforening. Onsdag, den 
21. Maj 2014 kl. 11.45 til 12.30. Er i orden, Kurt Kaysen opfordres til at fortælle om Marineforeningen. 
Dorte og Bjarne deltager også. 
2g. Krigergravsmarch torsdag, den 29. Maj 2014 kl. 15.00. Program fremsendt. Marchen udgår i år fra 
Centrumspladsen, da torvet er under omlægning. 
2h. Svendborg Kommune. Anmodning om lån af Marinestuen tirsdag, den 3. Juni 2014 kl. 10.00 til 11.30. 
Tilsagn givet. Tirsdagsholdet er informeret herom. 
2i. 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,-  Hans Søby sørger for tilladelse. 
2j. To-doo liste for priorterede emner. Tilføje/fjerne emner fra listen. Ingen punkter på listen. 
  
3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Omkostningerne ved jubilæumsavisen er endnu ikke opgjort. 
3b. Restander. 
  
4. Godkendelse af nye medlemmer 
4a. Aage Nykjær Jensen 1949. Prop. Kurt Kaysen. Pind II. 
4b. Peter Stenfeldt Mathiasen 1967. Prop. Ejner Madsen. Pind II. 
4c. Torben Wellan 1947. Prop. Erik Bodal. Pind I 
4d. Brucec Dyrhauge 1949. Prop Benny Thygesen. Pind I 
Alle blev godkendt. 
  
Udmeldelse/overflytning. 
Ingen. 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 



Ingen 
  
Afgået ved døden.  
  
5. Udvalgene Orienterer:  
5 a. Aktivitetsudvalget.Bjarne oplyste at sejlturen til Faaborg er fuldbooket med 36, på ”Viking” og 
”Caroline S”, Men da de har plads til 50 i Faaborg, 
er der mulighed for at flere kan komme med, hvis de selv kører til Faaborg. Til Sct. Hansfesten er foreløbig 
tilmeldt 40. 
Til spisningen i Krøyers Pakhus den 3. juni er bestilt borde og stole. Disse leveres og hentes igen uden 
beregning. 
Besked om deltagerantal til Walter senest lørdag. Det undersøges om der er behov for rengøring i pakhuset 
før arrangementet, ligesom behovet for toiletter søges løst.                                 
  
5 b. Rejseudvalget. Ikke noget nyt. 
  
5 c. Redaktionsudvalget . Henning Pehrson har udfærdiget en annonce om jobbet som redaktør af vort 
kvartalsblad. 
  
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
Forbedring af fortsatsvinduerne. Det undersøges hvad der må og kan laves af forbedringer. Niels Fog 
arbejder med at forbedre foreningens hjemmeside, Der blev godkendt udgifter herved på omkring 5.000 kr. 
Der blev efterlyst nogle klare regler ved udlejning af Marinestuen og en husorden. 
     
5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt. 
  
6. Mærkedage 
Navn                                               Dato                                                Anledning                         Gave 
Jacob Ussing                          06. maj 2014                                        70 år                                   2. fl. vin 
Arne Georg Albertsen         01. juni 2014                                          65 år                                   - 
Niels Petersen                      03. juni 2014                                          70 år                                   2. fl. vin 
Morten Nielsen                     08. juni 2014                                          40 år                                   - 
Jesper Malling                         11. juni 2014                                          60 år                                   2. fl. vin 
Søren Højelsen                     11. juni 2014                                          70 år                                   2. fl. vin 
Ivan Størvold Larsen            24. juni 2014                                          50 år                                   2. fl.vin 
  
7. Næste møde fastsættes: Mandag, den 16. Juni 2014. Kl. 16.00. i Marinestuen. 
  
8. Eventuelt.  Bjarne omtalte fregatskydningen. På den offentliggjorte liste over skydninger i 
Christiansminde var vor fregatskydning ikke med. 
Det undersøges om det var en fejl eller der ikke er reserveret en dato ? Spørgsmålet sættes på To-doo 
listen til næste møde. Der har igen været problemer med alarmen i Marinestuen. Flere nævnte at det ville 
være nemmere med en anden form for adgangskontrol evt. med et nøglekort. I forbindelse med 
jubilæumsreceptionen forsvandt Tom Frimodts hvide Banjermesterjakke fra garderoben. 
Hvis nogen har kendskab til hvor den kan være, hører vi meget gerne om det. Walter nævnte muligheden 
for at udvide åbningstiden med en halv time om lørdagen, og evt hæve prisen på buffeen til 60 kr. 
Der var ikke stemning for prisstigninger.      
  
 
 


