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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde 19. januar 

 
Referat fra mødet den 19. januar 2016: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Finn, Dorte, Jim, Kaj. 
Afbud: ingen. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde De priser på hjertestarteren der var nævnt i sidste referat 
var ikke købsprisen, men prisen pr. år. Den samlede pris vil ligge mellem 15.000 og 20.000 kr.   
Referatet blev herefter godkendt. 

 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Parkeringsskilte. Mulighed for bedre markering for nabohus. Man kunne opsætte 
midlertidig afspærring ved større arrangementer, så besøgende til Marinestuen ikke 
bruger naboernes parkeringspladser. 

 Møde med naboer Tuxensvej 5. (Finn og Erik). Mødet med de nye beboere i no. 5 var 
forløbet udmærket og mulige problemer var blevet afklaret. 

 Tilpasning af græsplæne til parkering. Arbejdet er i gang. Håb om at det kan være 
færdiggjort inden generalforsamlingen. 

 Indkøb af hjertestarter. (Walter). Forslag fra Henning Pehrson. Da hjertestarteren er en 
del dyrere end forventet, vil man søge om tilskud fra forskellige fonde. Walter tager sig 
af dette. 

 Belysning i marinestue. Der arbejdes fortsat med forskellige prøver. 

 Forsikring. Status. Der har været afholdt møde om vore forsikringer som er revideret 
efter det nye behov, den nye police er ikke modtaget endnu. Der skal forhandles med 
kommunen om hjertestarteren og flagbastionen på havnen, om ansvar og 
vedligeholdelse. 

 Skuptur af kastanjetræ. Budget kr. 10.000,- Der har været kontakt til kunstneren der 
kunne udføre dette. Er godkendt. 
 

 
 2b. Generalforsamling 2016. 

 Forslag fra Kurt Kølle om tilmelding til arrangementer. Kurt ønsker at man kan tilmelde 
sig de forskellige arrangementer på hjemmesiden, uden at skulle møde i Marinestuen, 
da en del medlemmer ikke har mulighed for at møde. Til rejseudvalgets tur til Sverige i 
august er nu program og tilmelding på plads på hjemmesiden. 
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 2c. Distriktsmøde hos os 28. februar 2016. Tilmelding senest 21. februar. 

 Forslag til behandling. (Fællesbus til jubilarstævne)? 

 Skafning. (Walter) Walter nævnte at det var svært at lave en ordentlig menu til kun 60 
kr. prisen var nærmere 80 kr. hvis der skulle være balance i regnskabet. 

 Referent (Jim Mollerup). 

 Afdelingsrapport A udfyldes. (Jim Mollerup). 

 Kontingent til distriktet. ( Niels Marcussen). 
 
 2d. Lykønskningskort. Kr. 3275,-  for 2000 stk. (1,64 kr/stk.) Disse kort bestilles, med et 

tilpasset foto af facaden af Færgevej 5. 
 
 2e. Jubilarer 2016 af Svendborg Marineforening. 

 Niels Højlund Hansen 50 år. 

 Svend Nissen 25 år. Begge medlemmer inviteres til generalforsamlingen. 
 
 2f. Jubilarerstævne på Holmen 28. august 2016.  

 Fællestransport. (Jim Mollerup)  Ved kontakt til flere busselskaber er der oplyst en pris 
på omkring 12.000 kr. for kørsel til København t/r. Det giver en pris pr. deltager på 240 
kr. ved 50 deltagere  eller 400 kr. hvis kun 30 vil med. 

 Udsendelse af indbydelse til jubilarer. (Niels Marcussen). 
  

 2g. Justering af regler for lån/leje af Svendborg Marineforenings lokaler Færgevej 5. 5700 
Svendborg. Efter en længere drøftelse om lån / udleje af lokalerne, blev det besluttet at 
også medlemmers ægtefæller kan leje lokalerne til runde fødselsdage. Der blev besluttet en 
lejepris på 500 kr. for lokalerne i underetagen. Ligeledes fik formanden bemyndigelse til i 
enkelte tilfælde, hvor det kunne være til gavn for foreningen, at dispensere fra disse regler. 
Reglerne for udleje omskrives, med de omtalte ændringer til godkendelse på næste 
bestyrelsesmøde. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Årsregnskabet ligger hos revisoren, og vil blive fremlagt til 
godkendelse på næste møde. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse 

 Ole Amnitzbøl Fredsbo. 
 

 Indmeldelse: 
 Jørn Gustafson Prop. Kurt Bech. Pind I. Godkendt. 

  
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Jørgen Gertz Pedersen død 13. jan 2016 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 378 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
Medlemmer under optagelse : 2 
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 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at indtil nu er 51 tilmeldt til spisningen efter 
generalforsamlingen. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der var 41 tilmeldte til turen til Sverige, og derfor endnu 10 
ledige pladser. 
Erik oplyste at han var ved at undersøge muligheden for en rejse på 10 dage til Grønland i maj 
eller august. Interesserede i denne tur kan kontakte Erik Bodal for nærmere oplysninger. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Januar bladet er udsendt, og der er p.t. ikke noget nyt fra redaktionen. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn nævnte arbejdet med transport af ølkasser, når der kom 
leverancer i større antal. Der kunne være brug for en sækkevogn der kunne køre på trapper, 
eller at der var flere til at hjælpe til. 
 
5 e. Skytteudvalget. Ingen nyheder derfra. 
 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Jens Erik Holm Larsen 06. februar 2016  70 år  2 fl. vin. 
Knud Erik Møller 08. februar 2016  70 år  2. fl.vin 
Henning Ibsen 10. februar 2016    60 år  2 fl. vin. 
Frank H. Christiansen 12. februar 2016  70 år  2 fl. vin. 
Jone Jerk 14. februar  2016  70 år  2 fl. vin. 
Kristian Lund 18. febuar 2016  75 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. tirsdag, den 9. februar 2016. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt.  
Prøvesmagning af vin fra Rantzausminde brugs. 4 forskellige blev prøvet, og 2 blev godkendt 
til salg i baren. 
 

Erik oplyste at Niels Højlund havde inviteret til rundvisning på isbryderen ”Thorbjørn” i Svendborg  
havn, mandag den 25. januar kl. 10.00.  

 


