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Referat fra bestyrelsesmødet den 27. september 2016, kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 
Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Finn, Walter, Dorte, Jim, Kaj, Henning. Niels deltog fra 16.15 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Kaj spurgte ind til omtalen af en evt. el-lift ved 
brandtrappen. Erik oplyste at han havde orienteret Lo von Lindern om prisen for et sådant anlæg, og at 
foreningen ikke havde penge til dette. Derefter var der ikke sket mere i sagen. 

  Referatet blev godkendt. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Forsikring. Flagbastion. Status. Torben Tranberg arbejder med et oplæg til kommunen 
om en afklaring. Flagmasten er fortsat foreningens ejendom, men man vil gerne 
overdrage forpligtelsen til vedligehold og forsikring til kommunen. Flagholdet der sørger 
for at der flages fra masten,vil gerne fortsætte. Sagen tages op igen på næste møde.  
 

 Væg mod nabo. Mailkorrospondance og skelhøjde. Naboen har klaget over at vi har 
beskåret piletræet som står i skellet. Naboen mener det står på deres grund.                 
Vi foretager os ikke yderligere i sagen. 

 

 Måtter til gange m.m. Kontakt til leverandør. Der forventes et tilbud til næste møde. 
 
 2b. Forslag fra Kurt Bech. En sidste hilsen til et medlem der er gået fra borde. Bilag 

1.Kurt foreslog at man stillede Marinestuen gratis til rådighed for en sammenkomst i 
forbindelse med et medlems begravelse / bisættelse. Der var enighed om at sige ja til 
forslaget. Hvad der ønskes af forplejning aftales i hvert enkelt tilfælde, samt  priser og 
bemanding. Drikkevarer købes til foreningens normale priser. 

 
 2c. Hjerterstarterkursus. Fastsættelse af tidspunkt og økonomi. Finn arbejder med sagen. 

Det er efterfølgende oplyst at kursus finder sted onsdag den 9. november kl. 17.00 i 
Marinestuen.  

  Walter mente ikke hjertestarteren, der er ophængt i garderoben, er tydelig nok. Der kunne 
opsættes skilte der viste hvor den var.  

 
 2d. Distriksmøde. Status på afholdt møde. Jim orienterede fra mødet, hvor Svendborg var 

repræsenteret ved 4 deltagere. Referat fra mødet udsendes snarest.  Næste distriktsmøde 
afholdes i Assens, søndag den 29. januar 2017. 

 
 2e. Walter. Debatoplæg. Bilag 2. Udover punkter som er behandlet, indeholdt oplægget fra     
Walter, følgende emner: Sct. Hansfest, Alder i kabyssen og Lørdagsmad. Vedr. Sct. Hans, er 
det begrænset hvor mange der er plads til i Marinestuen, enten må man sætte loft over antallet, 
eller finde andre løsninger. Man kan ikke have nogle deltagere til at sidde i underetagen. 
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Alder i Kabyssen: Walter oplyste at der kun er 3 i kabyssen under 70 år, og da der er mange 
tunge løft, kniber det med at løse opgaverne. Han så gerne nogle yngre der havde lyst til at 
medvirke i kabyssen. Man kunne eventuelt ansætte nogle unge under 18, på timeløn til opvask 
m.v.eftet større arrangementer. 
Der var forståelse for problemerne, og man arbejder videre for at finde en løsning. 
 
Lørdagsmad. Man skifter mellem 4 lørdagsmenuer. Der var forslag om evt. at servere lørdags 
sild som tidligere. 

  
 2f. Maritime Foredrag. Formand Henning Ibsen. Fejl i udsendt program. Bilag 3. Der er 

desværre nogle datofejl i det udsendte program. Det vil blive rettet ved et genoptryk af 
programmerne. Ved det første foredrag, torsdag den 29. september vil Elinor Harder få 
overrakt Marineforeningens hæderstegn for sin indsats gennem 17 år at have ledet og 
udviklet de mange foredrag. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Niels omtalte det udsendte regnskab. Der er i øjeblikket et 
underskud på godt 6.000 kr. hvilket skyldes de mange indkøb og forandringer i huset som er sket i 
året. Da de fleste er eengangsudgifter, forventes det at året kan slutte med et mindre overskud. 

 
 Restanter. Der er endnu enkelte som ikke har betalt kontingentet. De vil blive kontaktet. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: Formanden oplyste at 2 nye medlemmer var på vej ind. 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Erik Lindhardtsen. 24/08-2016 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 373 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede fra udvalget: Der er p.t. 45 tilmeldte til ålespisningen 
den 6. oktober. Til næste år må datoen flyttes, da det er svært at skaffe ål nok.                
Udvalget holder årsmøde den 8. november. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim forventes at indkalde til et møde i oktober, og se på fremtidige 
muligheder for rejser, herunder endagsture. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Bladet for oktober kvartal er færdigt og ved at blive uddelt. 
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5 d. Hus- og lokaleudvalget. Marinestuen er lukket lørdag den 24 december. 
 Finn nævnte at enkelte vinduer trængte til maling. Bålfadet der bruges ved Sct. Hans skal rettes 
og slibes af. Arne har lovet at tage sig af dette.  
Der bør etableres højttaleranlæg til underetagen, så man også der kan høre hvad siges ovenpå, 
ved større arrangementer. 
 
5 e. Skytteudvalget. Udvalget har udvidet sæsonen med 14 dage før og efter. Der er fortsat 
skydning med autister, som bemærkes positivt rundt omkring. 
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Jørgen Andersen 05. oktober 2016  75 år  2. fl. vin. 
Benny Nielsen 07. oktober 2016   70 år  2 fl. vin. 
Jan Magne Jørgensen 07. oktober 2016  70 år  2 fl. vin. 
Troels Ankerstjerne 07. oktober 2016   65 år  - 
Peter Garde 10. oktober 2016  70 år  2 fl. vin. 
Hugo Kristensen 11. oktober 2016  70 år  2 fl. vin. 
Kim Isager 14. oktober 2016  65 år  - 
Claus Freuchen 15. oktober 2016  65 år  - 
Frode Jensen Maate 17. Oktober 2016  75 år  2 fl. vin. 
Thorbjørn Kragesteen 29. Oktober 2016   60 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 25. oktober 2016. kl. 16.00.  
 Tirsdag, den 22. november 2016. kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. december 2016. kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 17. januar 2017. Kl. 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. 
 
De aftalte mødedage blev godkendt. 
 

 8. Eventuelt. Slopkisten. Jim oplyste at Ove Frisch har tilbudt at levere skjorter til foreningen  til en 
indkøbspris på 100 kr. Disse er uden marineforeningens logo. Der var enighed om at slopkisten kun 
sælger de autoriserede varer med foreningens mærke, og ikke andet.  

 
Mødet sluttede Kl. 18.30.     JM. 

 
 


