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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde 18. september 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2015. 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september 2015 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Finn, Walter, Dorte, Jim, Kaj. 
Afbud: Niels. 
 

 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. Ejendommen Færgevej 5. Status. Formanden udtrykte sin glæde over at indretningen af 

det nye hus var gået over al forventning, takket være de mange medlemmer som havde 
deltaget heri. Man kunne nu præsentere nogle flotte lokaler ved indvielsen. 

 

 Indvielse af Marinestuen for medlemmer Det er planen at medlemmerne mødes i den 
gamle Marinestue fredag den 25. september kl. 11.00, efter en kanonsalut går man i 
samlet flok til Færgevej 5, med sækkepibespiller Lars Foldager i spidsen. Der er ansøgt 
om tilladelse til kanonsalut, både på havnen og ved det nye hus. 

 Indvielse af Marinestuen for inviterede gæster.Gæster er inviteret fra kl. 14.00 til 16.00, 
der serveres sandwich og drikkevarer. Efter 16.00 er åbent for almindeligt socialt 
samvær. 

 Indvielse af Marinestuen for naboer.Nærmeste naboer inviteres til at komme lørdag den 
26. i åbningstiden. 

 Afleveringsforretning vedr. Gl. Marinestue.Finder sted mandag den 28. september. 
 
 2b. Udsmykning af forhave. Der er bestilt et skilt til opsætning på huset, og i forhaven placeres 

hornminen, et anker og evt. en skibsskrue, hvis der kan findes en. 
 
 2c. Distriktsmøde i Nyborg 27. september 2015. 4 mand tilmeldt. Niels, Bjarne og Jim deltager, 

Walter har meldt fra på grund af arbejde. Dagsorden er endnu ikke modtaget. 
 
 2d. Forslag fra Walther om antal af bestyrelsesmøder og om evt. fortæring? Walter nævnte at 

der kun skulle holdes bestyrelsesmøder efter behov, evt. hver 6. uge. Da møderne ofte 
trækker ud til over den normale aftenspisetid, foreslog Walter at kabyssen kunne servere en 
let anretning i forbindelse med møderne. Dette blev godkendt. 

 
 2e. Efterårs tur til det sønderjyske. Erik spurgte om hvem der skulle køre bussen, vort medlem 

Preben har jo tidligere kørt for os. Busselskabet har endnu ikke kunnet sætte navn på hvem 
der kører.Erik efterlyste et program for turen, dette var tidligere udsendt, men Jim sender et 
nyt til Erik. I øvrigt er turen fuldt optaget og alle har betalt. 
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 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Kassereren var ikke tilstede så regnskabet udsættes til næste møde. Planerne 
om parkeringspladser i baghaven, er udsat indtil videre, til det samlede regnskab for flytningen 
er gjort op.  

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Præmiser for optagelse af medlemmer kategori II og III.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Udmeldelse: 
 Knud Jensen meddelt udmeldelse pr. 31-12-2015. 
 Derudover har Mogens Olsen ønsket at blive udmeldt. 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ingen. 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 379 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne nævnte at udvalget holder møde den 7. oktober. Ålespisningen 
er fastsat til torsdag den 12. november. Julefrokosten for bestyrelse og udvalgsmedlemmer 
bliver fredag den 20. november. Det blev godkendt at det også omfatter ægtefæller/ledsagere.  
Julefrokost for medlemmer er lørdag den 5. december.       
 
Marineforeningens generalforsamling bliver lørdag den 13. februar 2016, kl. 16.00      
 
Det er tidligere besluttet at afholde et arrangement for dem der har deltaget i flytningen og 
klargøringen af den nye Marinestue. Dette kunne blive Fredag den 23. oktober 2015.  
 

   
5 b. Rejseudvalget. Er omtalt under pkt. 2 e 
 

5 c. Redaktionsudvalget Jim orienterede om forløbet med at få skrevet det første nummer af 
bladet, som han har stået for. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn nævnte at branddørene ud til trapperne ikke må anvendes til 
daglig, det er KUN nødudgange. Der vil blive opsat skilte på de parkeringspladser som tilhører 
Marineforeningen, dem på den anden side er naboernes, og må ikke benyttes. 
 
5 e. Skytteudvalget. Sæsonens skydninger er startet den 23. september. 
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 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Hans Milter 01. oktober 2015  80 år  2. fl. vin. 
Ejgil Larsen 15. Oktober 2015  80 år  2. fl. vin 
Erik Kilstrup Holst 24. oktober 2015   75 år  2 fl. vin. 
Mogens Pedersen 24. oktober 2015  70 år  2 fl. vin. 
Annie Holst Harboe-Hansen 27. oktober  2015  70 år  2 fl. vin. 
Bill Larsen 28. oktober 2015  75 år  2 fl. vin. 
Vagn Juel Jensen 30. oktober 2015  70 år  2 fl. vin. 
 
 

7. Næste møde fastsættes til : tirsdag, den 27. oktober 2015. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt. Kaj oplyste at der var kommet tilladelse til såvel kanonsalutter som march gennem byen 
den 25. september.                                                                                                                           
Endvidere omtaltes flagbastionen, som Marineforeningen fortsat ejer og passer. 

 
 

     
 


