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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde 14. juli 2015 

REFERAT FRA: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juli 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Dorte, Finn, Jim, Kaj. 
 

 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. Ejendommen Færgevej 5. Status. Indkommende tilbud, brandkrav og øvrige ønsker.    

Niels omtalte de igangværende arbejder, lige nu er der ved at blive skiftet vinduer ud mod 
vejen. Selv om der er kommet flere opgaver ind, holder udgifterne sig stadig  inden for det 
budgetterede. Der blev spurgt om muligheden for senere at bygge en terasse mellem 
brandtrapperne, dette er fortsat muligt, hvis det skulle blive aktuelt. Det blev også nævnt at 
der skulle være en lift eller en rampe for gangbesværede. 

 
 2b.  Forslag bladredaktør / bladudvalg .Der arbejdes på sagen, flere personer har været nævnt, 

men har endnu ikke givet tilsagn om at medvirke. 
 
 2c. Samarbejde med Garderforeningen.Garderforeningen har 100 års jubilæum i 2016, og har 

spurgt om muligheden for at holde en reception i Marinestuen lørdag den 9. juli 2016. Da 
Marinestuen er åben for vore medlemmer om formiddagen, vil Garderforeningen kunne 
komme om eftermiddagen. Formanden kontakter Garderforeningen herom. 

 
 2d. Flytning / indvielse af ny Marinestue fredag, den 25. September 2015. Søværnets 

Tamburkorps har givet tilsagn om at komme den dag. Der påtænkes en march fra den 
gamle til den nye Marinestue. Samt reception, kanonsalut m.v.  Kaj blev bedt om at sørge 
for de nødvendige tilladelser. 

 
 2e. Forslag fra Walter. Indkøb af gasgrill. Revision af udlejningsreglerne for Marinestuen. 

Walter havde indhentet priser på en gasgrill, fra 1.000 til ca. 2.000 kr. Der var enighed om 
at købe en god grill, der kunne bruges til Gl. Torvedag samt ved arrangementer i 
Marinestuen. Reglerne for udlån af Marinestuen vil blive revideret i forbindelse med 
flytningen, men der er i øjeblikket lidt uklarhed omkring rengøring og betaling herfor. 

       Dette må fremgå helt klart af kontrakten fremover. 
 
 2f. Jubilarstævne søndag, den 30. august 2015 i Søværnet. Tilmelding og betaling senest 24. 

juli 2015. Der er tilmeldt 5, foruden Erik og Bjarne. 
 
 2g. Shantykor Festival Svendborg 24 -26 juli 2015. Status. Nogle af de deltagende kor 

underholder i Marinestuen lørdag, ved middagstid, der bliver mulighed for en let anretning, 
og baren vil være åben. 
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 2h. Besøg fra  Randers Marineforening 5. September kl. 13.00. Skafning. Status. Hvis 
Marinestuen og kabyssen  ikke er klar, på grund af flytning, må der findes andre steder der 
kan spises, evt. i kælderetagen på Færgevej 5, eller ved at leje Færgegården. 

 
 2i. Flådestation Korsør. Åbent hus 22. august 2015. Program for dagen vil blive opsat på tavlen 

i Marinestuen. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Restanter. Slopkisten. Regnskabsoversigten var udsendt til bestyrelsen og blev 
kommenteret af kassereren. Der er stadig enkelte medlemmer i restance. Priserne i slopkisten 
vil blive hævet med et mindre beløb, på grund af stigende udgifter til forsendelse. Ny prisliste 
vil foreligge til næste bestyrelsesmøde. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Præmiser for optagelse af medlemmer kategori II og III. 
Helle Vipsig Pedersen Pind II. Prop. Theordor Rendttorff. Herunder en længere debat om optagelse af kategori  2 
og 3 medlemmer. Det er tidligere besluttet at de kan optages hvis de kan bidrage aktivt til foreningens drift. Erik 
kontakter Helle Vipsig Pedersen herom. Fremover vil der blive udsendt brev herom til potentielle medlemmer af 
kategori 2 og 3. 
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Udmeldelse: 
 John Pedersen. Syg. 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 382 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte Sct. Hansfesten, 92 havde deltaget. Turen til 
Ærøskøbing var forløbet planmæssigt, med bl.a. besøg i flaskeskibssamlingen. Aftaler omkring 
Gl. Torvedag er nu på plads, men der er behov for afløsere, så ikke de samme skal stå der hele 
dagen. 
 

   
5 b. Rejseudvalget.  Ikke noget nyt herfra. 
 

5 c. Redaktionsudvalget Har været drøftet under pkt. 2 b. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at Jørgen Nielsen var kommet som ny hjælper på 
tirsdagsholdet. 
 
5 e. Skytteudvalget. Aftaler om Fregatskydningen den 16. august er på plads. 
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 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Arne Engstrøm 12. august 2015  80 år  2 fl. vin- 
Visti Pedersen 14. august 2015  70 år  2 fl. vin 
Gunner Markussen 15. august 2015  80 år  2 fl. vin. 
Jørgen Jørgensen  17. august 2015  65 år  - 
Ole Jacobsen 20. august 2015  70 år  2 fl. vin. 
Lars Skjold Hansen 23. august 2015  50 år  - 
 

7. Næste møde fastsættes.Tirsdag den 11. august 2015, kl. 16.00 i Marinestuen.  
 

 8. Eventuelt. Ikke noget hertil. 
     

 


