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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde 3. marts 

 
R E F E R A T. 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 03. marts 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede:  Erik, Bjarne, Niels, Finn, Dorte, Jim, Kaj, Kurt.    Niels Fog Petersen deltog i pkt. 2b 
Afbud: Walter. 
 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde .Godkendt. Kaj ville gerne have at der stod referat som 
overskrift, da det ellers lignede indkaldelsen til mødet. 

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

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Konstituering af ny bestyrelse. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen. 

Velkomstmateriale. Bestyrelsen blev konstitueret med Bjarne som næstformand og Jim 
som sekretær. Velkomst til Dorte som nyt medlem, og Kaj og Kurt som suppleanter. 

 
 2b.  Oplæg fra Kurt Kølle og Niels Fog-Petersen til forbedring og standardisering af de 

oplysninger som optages i bladet og på hjemmesiden. Kurt fremlagde sine ønsker til bladet, 
han ville gerne at der var mere fremadrettet stof i bladet, og ikke kun omtale af det der var 
sket. Kommende aktiviteter skulle omtales i bladet, gerne før der blev sat opslag på tavlen. 
Ligesom de også skulle kunne ses på hjemmesiden. Derved kunne man tilgodese de 
medlemmer som ikke kom i Marinestuen hver lørdag. 
Jim omdelte en oversigt over arbejdsgangen i rejseudvalget, og erkendte at man da godt 
fremover kunne gøre nogle ting anderledes, og i god tid informere om planlagte rejser og 
ture, både i bladet og på hjemmesiden. Det blev nævnt at der altid skulle være plads til de 
nødvendige fra rejseudvalget og foreningens formand på turene, også selv om de ikke var 
hurtige nok til at blive skrevet på listen. 
Bjarne orienterede om arbejdet i aktivitetsudvalget, også der var det vigtigt at man så snart 
noget var planlagt orienterede bladredaktøren og Niels Fog, så det også kunne omtales på 
hjemmesiden. Ligesom det klart skulle fremgå hvem der kunne deltage og hvornår der 
skulle betales. Det blev besluttet at Kurt fremover deltager i aktivitetsudvalgets møder.   
Kurt spurgte ind til hvem der skriver til ”Under Dannebrog”, det er normalt formanden og 
redaktøren, også der så han gerne at der blev mere fremtid og mindre fortid. 

  
 
 2c. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. 

Status..Kaj mente ikke det behøvede at stå på dagsordenen mere. Der manglede kun at 
finde dem der skulle med på kursus, så snart det er muligt. 

 
 2d. Deltagelse i flag- & faneparade 16. april i anledning af Majestætens 75 års fødselsdag. 

Deltagere.Der er udsendt tilmeldingsskema hertil, der er fælles buskørsel fra Nyborg. 
Tilbuddet gives til flagbærerne. 
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 2e. Distriktsmøde i Bogense, søndag, den 8. Marts 2015 kl. 11.00.  Erik, Niels, Bjarne og Finn 
deltager. 

 
 2f. Sct. Jørgens Park 5. Maj 2015 kl. 14.00. Forberedelserne på plads. Landsformand Ole Løje 

kommer og taler. 
 
 2g. Langelands Garderforening. Indbydelse til drøftelse af 5. Sep. Arrangementet.Der holdes 

møde den 20 marts, Erik og måske Henning Rose deltager, foreslår at Langeland deltager i 
Svendborgs arrangement. 

 
 2h. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Fondansøgning fremsendt. Forlængelse af 

tidsfrist over for sælger. Ikke noget nyt. Skrevet til sælger om forlængelse af tidsfrist. 
 
 2i. Sendemandsmøde i Brøndby 1 – 3 maj 2015. Deltagere. Varslet forslag: kontingentstigning 

kr. 10,- grunder bortfald af portostøtten. Deltagere ? Orienteringsmateriale er vedhæftet. 
Deltagere: Niels, Bjarne og Jim, samt Kurt Kaysen. Erik er forhindret. 

 
 2j. Kontakt til jubilarer i Søværnet. Fejl i tidligere udsendt liste.En ny og korrekt liste er udsendt. 

Niels sender brev til jubilarerne. 
 
 2k. Shantykor Festival Svendborg 24 -26 juli 2015. Åbning  af Marinestuen.Er tidligere 

besluttet, aftales nærmere senere. 
 
 2l. Havneforeningen generalforsamling 29. april 2015. Lån af Marinestuen.  Er tidligere 

godkendt.    
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Restanter?? Der er stadig 64 medlemmer der ikke har betalt årets kontingent. 
Fremover må det tydeligt fremgå på indbetalingskortene hvornår det er sidste frist for betaling, 
derefter pålægges et rykkergebyr.  
Ifølge Marineforeningens vedtægter § 33, har medlemmer i restance ikke stemmeret på 
generalforsamlingen, og kan ikke vælges til tillidsposter i foreningen. 
Regnskabsoversigt var udsendt. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
4a. Jørgen Jørgensen 1949 Pind II, Prop. Otto Damgaard     Godkendt. 
 
Udmeldelse/overflytning.   Ingen 

  
  
 Udmeldelse: Ingen. 
  
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ingen 
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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. Er omtalt under pkt. 2b 
   

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

5 c. Redaktionsudvalget. Ikke noget nyt. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at tirsdagsholdet var i gang med rengøring af 
kabyssen. 
 
5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Niels Fog-Petersen 01. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
Eskild Plate Kristensen 06. april 2015  50 år  2 fl. vin. 
Jørgen Philip Rasmussen 10. april 2015  90 år  2 fl. vin. 
Vagn Munkholm Christensen 19. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
Dorte Clausen 23. april 2015  50 år  2 fl. vin. 
Ane-Marie Larsen 25. april 2015  65 år  - 
Hans Jørgen Groth 28. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
Frank Neergaard Bjerg 30. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
 

 7. Næste møde fastsættes: Tirsdag den 14. april 2015, kl. 16.00 i Marinestuen.  
 

 8. Eventuelt. Ikke noget hertil. 
     

 


