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Bestyrelsesmøde 16. sept. referat. 

 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 16.september 2014 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Freddy, Finn, Dorte, Kaj, Jim. 
Afbud: Walter. 
 
 

 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. Ny hjemmeside. Status ved Finn Nielsen Der var lidt problemer med de mange billeder, 

som lå forskellige steder. Der var enighed om at kun billeder af medlemmer i uniform fra 
tjenesten skulle ligge på hjemmesiden. Øvrige fotos lagres på anden måde. 

.   
 2b. Flagbastion. Status. El til projektør mangler. Status  Det er lovet at el-arbejdet udføres 

snarest. Erik Andersen følger op på det resterende arbejde. 
 
 2c. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status 

Ikke noget nyt, det undersøges hvornår Faaborg kanonlav holder kursus, 5 – 6 medlemmer 
har vist interesse for at komme med. 

 
 2d. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Orientering Niels Marcussen. Strategi for 

det videre forløb. Det besluttedes at indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest for 
at orientere om muligheder og økonomien heri. samt høre medlemmernes mening om det 
at finde andre lokaler. Med de mange medlemmer er der ofte pladsproblemer i de 
nuværende lokaler. 

 
 2e. Distriktsmøde lørdag, den 20. september 2014 i Marstal. Deltagere. Punkter til 

dagsordenen. Fra Svendborg deltager 7 medlemmer. Deltagerne betaler selv 
rejseomkostningerne. 

 
 2f. Den Nationale Flagdag, 5 september. Festligholdelse. Henning Rose er tovholder for dagen 

fremover. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Regnskabet var udsendt til bestyrelsen. Det ser ud til at året slutter med et 
overskud på omkring 16.000 kr. Der er stadig mange usolgte billetter til julekoncerten. Der er 
lavet annonce til ”Under Dannebrog” med tilbud til udenbys medlemmer om koncert, julefrokost 
i Marinestuen og overnatning på Hotel Ærø. 
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 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. Mads Fredeløkke. 1977.  Prop. Erik Bodal. Pind I. 
4b. Preben List. Pind 1.  
Begge blev godkendt. Det blev nævnt at også pind 2 medlemmer fra Handelsflåden burde kunne optages, disse 
er stadig på venteliste. 
 
Udmeldelse/overflytning. 

 Ingen. 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Aksel  Hango Jensen. Pind I 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 381 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at 61 var tilmeldt foreningsmiddagen. Til Ålespisningen 
den 2. okt. er tilmeldt 50 p.t. Den 28. okt. er et arrangement kun for medlemmer med ost og øl 
fra Gundestrup Mejeri og Bryggeri. Lancier holdet starter på SIMAC med 40 deltagere. 

   
 
5 b. Rejseudvalget. 
     Evaluering af bustur til Sjælland. Jim oplyste at turen var forløbet efter planen, med mange 
aktiviteter, og ikke megen ”fritid” . Økonomisk endte turen med et lille overskud, men det 
påregnes at holde et lille aftenarrangement for deltagerne senere på året.  
 

5 c. Redaktionsudvalget  Oktober bladet er klar til udsendelse, sammen med programmet for 
de maritime foredrag. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  

Ny kopimaskine indkøbt. Alarmanlægget skal efterses, da det ikke altid fungerer 
korrekt. 

  

5 e. Skytteudvalget. Starter skydningen igen den 24. september. 
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 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Henrik Wittenberg 05. oktober 2014  85 år  2 fl. vin 
Ove Nielsen 07. oktober 2014  75 år  2 fl. vin. 
Kurt Larsen 08. oktober 2014  70 år.  2 fl. vin 
Ebbe Toghøj 11. oktober 2014  75 år  2 fl. vin. 
John Pedersen 20. oktober 2014  75 år  2 fl. vin 
Gull Philip B. Andersen 27. oktober 2014  65 år  - 
  
 

 7. Næste møde fastsættes. Tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 16.00 i Marinestuen..  
 

 8. Eventuelt. Formanden kontakter Maritimt Center for en dato til den ekstraordinære 
generalforsamling, da der ikke er plads nok i Marinestuen, hvis der kommer mange. 

 Det er konstateret at reglerne for udlån af Marinestuen ikke altid følges. Det indskærpes for dem der 
har med udlån at gøre, at de vedtagne regler skal altid overholdes.  
     

 


