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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde januar, Marineforeningen 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Finn, Jim, Dorte, Kaj. 
Afbud: Freddy. 
 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Finn havde enkelte spørgsmål til sidste referat, prisen på 
flagbastionen var ikke afklaret endnu. Referatet blev derefter godkendt. 
 

1a. Nye punkter til dagsordenn   Ingen. 
     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Ny hjemmeside. Peter Madsen optrædef to gange. Det uden årstal fjernes  
  Peter Madsen er nu rettet. Det blev oplyst at der var omkring 50 besøgende på 

hjemmesiden, hver dag. 
.   
 2b. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. 

Gennemgang af vedtægter. Disse var udsendt sammen med reglement for kanonlavet. 
Erik mente ikke man skulle oprette en forening i foreningen, men der måtte være en 
ansvarlig leder. Kaj undersøger ved myndighederne hvad krav der stilles for at et sådant 
kanonlav kan fungere lovligt. 

 
 2c. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Fondansøgning fremsendt. Der er ikke 

umiddelbart andre planer end Færgevej 5. Afventer svar på ansøgning.  
 
 2d. Generalforsamling 2015. Medlemmer på valg. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden var 

udsendt. Dorte foreslås til bestyrelsen, i stedet for Freddy, der ikke ønsker genvalg. Hvis 
Dorte ikke vælges til bestyrelsen, kan hun stadig genvælges som suppleant sammen med 
Kaj Kruse. Jim skriver referat fra generalforsamlingen. 
Der blev rejst tvivl om man kunne være i Marinestuen til generalforsamlingen, hvis der kom 
mange. Et alternativ kunne være at holde generalforsamlingen på SIMAC, og den 
efterfølgende spisning i Marinestuen. Dorte undersøger muligheden ved SIMAC. Hvis 
generalforsamlingen flyttes, vil det blive meddelt snarest. 

 
 2e. Egebjerg Ældrerejser. Ansøgning om økonomiske støtte. Der gives afslag på ansøgningen. 
 
 2f. Rengøring af kabys. Walter Storm. Walter nævnte at det var nødvendigt med en grundig 

rengøring i kabyssen, evt. hver 14 dag. Mente ikke man kunne pålægge kabysholdet eller 
tirsdagsholdet denne ekstra opgave. En løsning kunne være at ansætte en udefra til dette. 
Walter og Banjermesteren søger at finde en løsning. Det blev også nævnt at der skulle 
være tilsyn efter udlejning af Marinestuen, om der var gjort rent efter behov. 

 
 2g. Reception på landskontoret i anledning af afsked med Leni & Ib Ketler samt Palle 

Mosegaard. Fredag, den 30. januar 2015 kl. 14.00 – 16.00. Deltagere og Gaver?  
Der gives vingaver, Erik og Jim aftaler hvem der deltager. 
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 2h. Ændret postlevering af Under Dannebrog. Vil fremtidigt blive fremsendt via Post Danmark-

omslaget ”Med Rundt”. (Omkostningsreducerende foranstaltning) Orientering på 
hjemmesiden og på opslagstavlen. 

 
 2i. Indbydelse til Ide – udvikling på maritimt museum / oplevelsescenter. Status  Kommunen 

holder en række møder i Marinestuen om emnet for indbudte deltagere. 
 
 2j. Sendemandsmøde i Brønbby 1 – 3 maj 2015. Deltagere. Varslet forslag: kontingentstigning 

kr. 10,- grunder bortfald af portostøtten. Forslag om kontingentstigning fremsættes ikke på 
den kommende generalforsamling. Deltagere i sendemandsmødet får betalt rejse og 
hotelophold. 

 
 2k. Orientering om status i arbejdsgruppe 2. Materiale fra gruppen er udsendt. Inden 

sendemandsmødet skal der tages stilling til om man vil stemme ja eller nej til forslagene. 
 
 2l. Fastholdelse af ældre medlemmer som søger udmeldelse. Må tages til efterretning, når 

ældre medlemmer ikke mere kan eller vil deltage i foreningen. 
  
 2m. Kontakt til jubilarer i Søværnet. I lighed med sidste år, sender Niels brev ud til årets 

jubilarer, med opfordring til at deltage i jubilarstævnet, der finder sted den 30 august.      
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Var udsendt, Årets resultat viste foreløbig et overskud på 36.000, men herfra  
går dog udgifter til varme og el, som endnu ikke er udregnet. 
Flagbastionen var blevet dyrere end forventet, da der ikke havde været helt klare aftaler om 
hvad det egentlig var man havde bestilt og var enige om. 

 

 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. Glenn Stockmarr. 1989. Prop. Landskontoret. Pind I. medlems nr. 83113 
4b.  Leif Reinholdt Jensen. 1936. Prop. Erik Bodal. Pind I 
4C. Lars Stål Larsen. 1967. Prop. Bjarne Jensen. Pind I 
Alle blev godkendt. 
Udmeldelse/overflytning. 

 Overflytning fra Langeland:  
 Annelie Julie Joenssen medlem nr. 77376. Overflyttet fra os 2011. 
 Eirikur Joensen medlem nr. 77177. Overflyttet fra os 2011  
 Udmeldelse: 
 Aksel Madsen indmeldt 1954, sygdom. 
 Torsten Dyrhauge. Flytning. 
 Lars-Ove Larsen. Indmeldt 2006. Bruger ikke foreningen. Flytter væk fra byen 
 Svend Erik Rafn. Sygdom. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ingen 
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Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 381 
Et medlem søger udmeldelse. 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. 
Orientering om bustur til Århus og efterfølgende spisning i Marinestuen. Turen var arrangeret    
af Marineforeningen i Ærøskøbing, med 3 deltagere fra Svendborg. Besøget på  
containerskibet ”Mærsk Mc-Kinney Møller”, et af de nye store triple E skibe, havde ligesom 
spisningen været meget vellykket. 

 Orientering om Nytårs aften. Også denne var forløbet udmærket. 
 Der er omkring 50 tilmeldte til torskespisningen efter generalforsamlingen. 
 Willy havde givet tilsagn om musik til spisningen i Marinestuen den 12/3 og 16/4. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der var sat opslag op om den planlagte tur til Sønderjylland 
og Slesvig i september. Der er allerede 63 interesserede på listen, og nok kun plads til 52. 
 

5 c. Redaktionsudvalget Redaktør Kurt Kølle ville gerne have et møde med Erik, Niels og 
Bjarne, snarest muligt omkring vort blad. Erik undersøger hvornår det kan blive. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Som omtalt i pkt. 2i bruger kommunen Marinestuen til en række 
møder, hvilket er en del af  en aftale. Finn nævnte at man skulle have service på hjertestarteren, 
da der tilsyneladende var en fejl, eller der måske bare  mangler et nyt batteri. 
 

5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt.  

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Walter Storm 11. januar 2015  65 år  - 
Henrik Buchwald 20. januar 2015  60 år  2 fl. vin. 
Henning Wiik 24. januar 2015  75 år  2 fl. vin. 
Svend-Erik Ryborg 01. februar 2015  65 år  - 
Henning Schou Hansen 15. februar 2015  60 år  2 fl. vin. 
Henning Andreasen 20. februar 2015  70 år  2 fl. vin. 
Børge Jørgen Madsen 23. februar 2015  75 år  2 fl. vin. 
Niels Højlund Hansen 24. februar 2015  75 år  2 fl. vin. 
Magnus Johansen 24. februar 2015  80 år  2 fl. vin. 
 

 7. Næste møde fastsættes. tirsdag, den 10. februar 2015. Kl. 16.00. i Marinestuen. 
 

 8. Eventuelt. Der er aftalt 3 pudseaftener årligt: den 5. februar, 18. juni, og 15. oktober. 
Det blev nævnt at Caroline foreningen holder Shanty-festival i uge 30 
     

 


