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Referat fra: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Walter, Dorte og Jim. 
 

 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 gennemgik i tekst og billeder de indkomne tilbud på ombygningen af Færgevej 5. 
 Ordren var gået til Firmaet Guldfeldt, der klart havde det billigste tilbud. Arbejdet er igangsat. 
 Oveni dette kom så krav fra brandmyndighederne om etablering af 2 brandtrapper / nød- 
 udgange, og branddøre inde. 
 Der bliver lagt trægulve, som det der er i den nuværende Marinestue. 
 Der vil blive siddepladser ved borde til 116, max 132 personer. 
 Derudover kommer der udgifter til installation af AV udstyr, flytning af baren, indkøb af ekstra  
 stole og borde m.v. Med de kendte priser, ser det ud til at ombygning og nyindretning kan ske 
 indenfor budgettet på 1,1 mill. 
 Der vil blive holdt et møde med låsesmeden om et nyt adgangskontrol / låsesystem. 
 Der vil også blive indkaldt til et fælles møde for de undergrupper der er nedsat omkring flytning 
 og nyindretning. 
 Det blev nævnt at man også skulle sikre adgang for gangbesværede. 
 Det er planen at alle byggearbejder skal være færdige senest 1. september. 
 Det undersøges  om Søværnets Tamburkorps kan komme til indvielsen, evt.  den 2 eller 3 
 oktober. 
 Fra Svendborg Museum kan fås nogle skærver til forhaven mod Færgevej, og der er givet 
 tilsagn om udlån af et stort anker til placering foran huset. 
 De plancer og billeder der blev vist, vil blive udsendt til bestyrelsenn 
 
 2b.  Samarbejdet i bestyrelsen. Brev fra Kurt Kølle. Der er modtaget et brev fra Kurt Kølle, hvori 

han skriver at han ikke føler sig ordentligt behandlet i bestyrelsen. Da han heller ikke kan få 
dækket hverken kørselsudgifter, printerpapir, printerblæk m.v. foreslår han at han trækker 
sig fra suppleantposten i bestyrelsen, samt at man søger at finde en ny redaktør til vort 
blad. 
Man drøftede sagen, efter de nuværende regler bliver der kun udbetalt kørselsgodtgørelse 
ved sendemandsmøder og distriktsmøder.Der har ikke været kutyme for, at der er blevet 
betalt kørepenge i forbindelse med medlemsbladet. Udgifter til redaktørens papir og 
printerblæk dækkes selvfølgelig mod indlevering af kvittering. 
Mange løser store såvel som små opgaver uden foreningens økonomi belastes. 
Opmærksomheden henledes på, at der altid er omkostninger forbundet med at være en del 
af et godt frivilligt fællesskab. 
Konklusionen blev at bestyrelsen tog  Kurts forslag i brevet til efterretning.  

  Herefter må vi se at finde en ny redaktør til bladet. En mulighed kunne være et aktivt 
redaktionsudvalg hvor der var flere om arbejdet med bladet.  
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  Formanden har efterfølgende talt med Kurt Kølle og aftalt at Kurt fortsætter med at samle 
materiale til næste blad, således bladet kan udkomme normalt.                                                       

 
 
 2c. Oprettelse af et kanonlav. Kontakt til Faaborg Kanornerlaug om afholdelse af kursus. 

Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status. Kursus bliver ikke før til efteråret. 
 
 2d. Langelands Garderforening. Indbydelse til drøftelse af 5. Sep. Arrangementet. Status ved 

Bjarne. Bjarne og Henning Rose deltog i mødet, Det forsøges om Svendborg kan deltage 
med flaget. 

 
 2e. Sendemandsmøde i Brønbby 1 – 3 maj 2015. Status fra mødet. På mødet  blev vedtaget et 

ændringsforslag til vedtægterne omkring eksklusion af et medlem.  Svendborgs delegerede 
stemte ikke for dette. Bjarne mente der skulle være mulighed for at en afdeling kunne 
udelukke et medlem fra den pågældende afdeling, uden at man derfor var ekskluderet af 
landsforeningen. 

 
 
 2f. Kontakt til jubilarer i Søværnet. Fejl i tidligere udsendt liste. Kontrol før der udsendes breve. 
      Listen er rettet, breve er klar til udsendelse. 
 
 2g. Shantykor Festival Svendborg 24 -26 juli 2015. Sponsorstøtte?.Det blev besluttet at tegne 

en annonce i programbladet til 1.000 – 1.200 kr. 
 
 2h. Besøg fra  Randers Marineforening 5. September kl. 13.00. Skafning. Status Der bliver 

mulighed for at mødet finder sted på Færgevej 5, i kælderetagen. Walter sørger for maden. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Restanter?? Der er endnu 5 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. 
Regnskabet viser foreløbig et pænt overskud, men det skyldes blandt  andet forudbetalinger til 
efterårsturen. Der forventes højere varmeudgifter i Færgevej 5, da huset ikke er 
hulmursisoleret. 

 

 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. 
Ventelisten for pind 2 og pind 3 er væk nu, men disse skal fortsat godkendes af bestyrelsen. 
 
Michael Jensen  Pind I. indk. 1985. Prop. Ulrik Nielsen  
Erik Siig Andersen Pind II. Prop. Jørgen Frederiksen 
Jens Neergaard Eggert Pind I. Prop. Walter Storm 
Ole Nielsen Pind I. insk. 1963. Prop. Bent Nielsen 
Alle blev godkendt. 
 
Udmeldelse/overflytning. 
 
 

 Udmeldelse: 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
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Afgået ved døden.  
Jørn Martin Windelew død 28-05-2015 
Søren Højlesen død 16-06-2015. 
  
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 380 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der var tilmeldt 90 personer til Sct. Hans festen. 
Til sejlturen til Ærøskøbing er tilmeldt 18 på ”Caroline S” og 15 på ”Viking” 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at alle 54 deltagere i efterårsturen har betalt depositum. 
 

5 c. Redaktionsudvalget Ikke noget nyt. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn nævnte at der godt kunne bruges flere bartendere, da han 
selv gerne ville fritages for det job.Der blev spurgt om muligheden for et fadølsanlæg, når nu 
baren flyttes til Færgevej. 
 
5 e. Skytteudvalget. Der holdes ferie. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Anders Juul-Nyholm 29. maj 2015  40 år  - 
Palle Mærsk-Møller 01. juni 2015  80 år  2 fl. vin 
Kim Bue Drost  05. juni 2015  65 år  - 
Ejler Nielsen 06. juni 2015  80 år  2 fl. vin. 
Flemming Pedersen 09. juni 2015  70 år  2 fl. vin. 
Claus Vestergaard Madsen 13. juni 2015  70 år  2 fl. vin. 
Fritz Nadolny 18. juni 2015  85 år  2 fl. vin. 
Henning Blåby 19. juni 2015  70 år  2 fl. vin. 
Robert Søndergaard Larsen  11. Juli 2015  60 år   2fl. vin. 
 

 7. Næste møde fastsættes til:  tirsdag, den 07. juli 2015. Kl. 16.00. i Marinestuen. 
 

 8. Eventuelt. Ikke noget hertil. 
     

 


