
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Finn, Dorte, Walter, Kaj, Jim. Afbud: Freddy. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger hertil. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 
Referent  Jim Mollerup 
2. Punkter til bestyrelsens godkendelse:  
2a. Afdelingens 100-års jubilæum 2014. Rottefælderevy. Evaluering. Regnskab for jubilæumsfestlighederne 
behandles under pkt. 3. Der var enighed om at arrangementet med spisning og senere revy i Rottefælden 
havde været vellykket. Det havde dog givet et samlet underskud på 9.793 kr.. 
2b. Flagbastion. Status. Der er nu kommet ny flagline i så der ikke mere er problemer med opsætning af 
flaget. Der opsættes en boks til opbevaring af flaget når det ikke bruges. Der mangler fortsat en sikring af 
området ved masten, evt med opsætning af pullerter eller natursten. Endvidere ønskes lysmasten flyttet 
væk fra området. 
2c. Jubilarer søværnet 2014.  Status Der er sendt breve ud til årets jubilarer, foreløbig er kun 4 tilmeldt til 
stævnet den 31. august. 
2d. Sortkrudtkursus på Søgaard Karserne 3. Maj 2014. Status. Oprettelse af et kanonlav. Tovholder Kaj 
Kruse. Det besluttedes at arbejde videre med oprettelse af et kanonlav, og  få lavet vedtægter og regler for 
dette. 
2e. Udlejning af Marinestuen. Ændringer af kontrakten.Det blev pointeret at de gældende regler skal 
overholdes. Al udlejning skal ske ved banjermesteren, og reglementet skal udleveres  til lejeren hver gang. 
Der var enighed om at der var behov for mindre ændringer i aftalen, Finn tager sig af dette. En henvendelse 
fra Firmaet  Halberg om lån af Marinestuen til et bestyrelsesmøde blev afvist. 
2f. Anvendelse af jubilæumsgaver. Forslag. Til næste bestyrelsesmøde i august vil man se på hvad der er af 
gaver, og aftale hvorledes de kan anvendes. Ligeledes vil man tælle op hvor meget jubilæumsvin der er på 
lager. 
2g. Højtideligholdelse af 5. september. Har kontaktet kommunen.Marineforeningens landskontor har bedt 
om at blive orienteret om arrangementer til markering af dagen. Formanden har sendt forespørgsel til 
kommunen herom. 
2h. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Orientering. Formanden, kassereren m.fl. havde beset 
bygningen og fremlagde plan og fotos. Huset er sat til salg for 4,4 mill. Og er vurderet til 3.1 mill. 
Formanden har kontaktet kommunen for at få klarhed over hvor mange penge marineforeningen kunne få 
med, hvis vi vælger at fraflytte de nuværende lokaler. Der er endnu ikke kommet svar. Man arbejder videre 
med sagen. 
2i. Indbydelse til Assens Marineforenings 100-års jubilæum. Gave. Der holdes reception den 20. juli kl. 14 – 
16. Som tidligere besluttet gives en gavecheck på 500 kr. 
2j. Arbejdsgruppe 2. Spørgeskema undersøgelse, Besvarelse. Skemaet om Marineforeningens fremtidige 
struktur, blev udfyldt og sendes tilbage til gruppen. 
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,-  Ikke noget nyt herom. 
2l. To-doo liste for priorterede emner. Tilføje/fjerne emner fra listen. Ingen emner på listen. 
3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Kassereren havde udsendt kontooversigt, samt et foreløbigt jubilæumsregnskab.Der mangler 
en regning fra Ring Andersen på Flagbastionen og tilbage står julekoncerten med Jesper Lundgaard, før det 
hele kan gøres op. 
3b. Restander.Der er endnu 5 medlemmer i restance. 
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. Johnny Holbech Ibsen 1954. Prop. Erik Bodal. Pind I. 
4b. Poul Larsen 1942. Prop. Erik Bodal. Pind I. 



4c. Jens Børge Jensen 1938. Prop. Bjarne Jensen. Pind I 
Alle blev godkendt. Det blev også godkendt at pind 2 og 3 medlemmer i en periode stilles på venteliste. 
  
Udmeldelse/overflytning. 
Ingen. 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
Afgået ved døden.  
5. Udvalgene Orienterer:  
5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der havde været 80 deltagere i Sct. Hansfesten. Turen til Faaborg 
er fuld booket. Fregatskydningen finder sted i Christiansminde den 17. august. Der er stadig ikke noget nyt 
om Gl. Torvedag.                                       
 5 b. Rejseudvalget. Ikke noget nyt. 
 5 c. Redaktionsudvalget. Formanden havde talt med Kurt Kølle, der var villig til at assistere Henning 
Pehrson med vort kvartalsblad.  
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
Forbedring af fortsatsvinduerne. Optimering af vort PC-udstyr. Forbedring af vinduerne er stillet i bero, 
med henvisning til pkt. 2h. Det undersøges hvad der er behov for af printer-scanner m.v. inden der 
indhentes tilbud. Behandles på næste møde. 
5 e. Skytteudvalget. Der arbejdes med en ny model til fregatskydningen, da master m.v. ikke må være af 
metal.  
6. Mærkedage 
Navn                                           Dato                                                Anledning                        Gave 

Ulrik Bennoni Nielsen              09. juli 2014                                  50 år                                   2. fl. vin 
Niels Jørgen Andersen            09. juli 2014                                  80 år                                   2. fl. vin 
Kurt Lindegaard                         10. juli 2014                                  80 år                                   2. fl. vin 
Magrethe Andersen                  22. juli 2014                                  60 år                                   2. fl. vin 
Søren H. Hansen                      22. juli 2014                                  65 år                                   - 
Finn Harris Kromann                23. juli 2014                                  50 år                                   2. fl. vin 
Jørgen Simonsen                      25. juli 2014                                  75 år                                   2. fl.vin 
Palle Bendix Jensen                 25. juli 2014                                  75 år                                   2. fl. vin 
Henning Pehrson                      27. juli 2014                                  75 år                                   2. fl. vin 
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                                   - 
Derudover fylder Jørgen Krebs 70 år den 7. juli 2014. 
  
7. Næste møde fastsættes.  Mandag den 4. august 2014.  Kl.16.00 i Marinestuen. 
 
8. Eventuelt. Der havde været kritik af at vor affaldscontainer står udenfor. Den skæmmer bygningen ! I 
samarbejde med Maritimt Center vil der blive lavet en afdækning i samme farver som bygningen. 
  
 


