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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde, 31. maj 2016. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj, 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Finn, Walter, Jim, Henning, Kaj.  
Afbud fra : Niels & Dorte. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger hertil. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Forslag fra Walter og kabysholdet, til pkt. 5,d 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Indkøb af hjertestarter. (Walter). Trygfonden.Efter afslag fra Trygfonden, vil der snarest 
blive indkøbt en hjertestarter, pris ca. 15.000 kr. Finn arbejder videre med sagen, og 
undersøger muligheder for kursus i betjeningen. 

 Forsikring. Flagbastion. Status.Der er ikke kommet svar på vor henvendelse til 
kommunen herom. 

 Væg mod nabo. Status Væggen skal måske sandblæses og derefter males. Kaj ser på 
mulighederne.  

 Skiltet på facaden er blæst ned. Det var limet op, og det har ikke kunnet holde. 
Leverandøren sørger for genopsætning. 

 Måtter til gange m.m. Venter på tilbud.Der er endnu ikke kommet priser på disse. 
 
 2b. Mindehøjtideligheder 4. og 5. maj. Evaluering 

 4. maj 2016. invitation fra Hjemmeværnsdistrikt Fyn. Ingen deltagere. 

 4. Maj 2016. Sct. Nicolai Kirke kl. 19.30. Mange deltog, også efterfølgende i 
Marinestuen. 

 5. Maj 2016. Sct. Jørgens Park kl. 13.00 Færre deltagere end vanligt. Ideen med 
trompetspil fungerede fint, evt. sammen med sækkepibe næste år. 

 5. Maj 2016. Krigergravsmarch kl. 15.00 Kun få fra Marineforeningen deltog. 
 

 2c. Sendemandsmøde i Korsør. Gennemgang det fremsendte materiale fra Landsbestyrelsen. 
  Evaluering. Referat og reviderede vedtægter er udsendt. Der var kommentarer til det 

dårlige lydanlæg under mødet, mikrofoner der ikke fungerede, det var svært for alle at høre 
hvad der blev sagt. Det må kunne gøres bedre.  

 
 2d. Jubilarerstævne på Holmen 28. august 2016.  

 Fællestransport. 

 Udsendelse af indbydelse til jubilarer. (Niels Marcussen). Niels udsender breve til 
jubilarerne. Distriktsformanden, Ole Juelsrud, har også tilbudt at arrangere fælles 
transport fra Fyn, hvis der var interesse herfor. 

 
 2e. Gaver generelt. Kaj Kruse. Kaj spurgte omkring gaver fra bestyrelsen til medlemmer.  

Foreningen giver vin ved runde fødselsdage. Bjarne styrer hvornår der gives gaver fra 
bestyrelsen. 

 2f. Garderforeningen 100 år. Lån af lokaler 9. juli 2016. Gave-Salutering. Garderforeningen 
marcherer gennem byen til Færgevej, hvor de modtages med salut og inviteres på en drink 
i baren. 
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 2g. Maritime Foredrag. Formand søger afløsning. Status. Den hidtidige formand Elinor Harder 
har fået andre og flere opgaver, og vil derfor gerne fritages for styringen af de maritime 
foredrag. Henning Ibsen fra Marineforeningen vil gerne deltage, Martin Stockholm fra 
Danmarks museum for lystsejlads, har også indvilget i at indgå i en styregruppe.  

 
2h. Invielse af Mindepark for 100- året for Jyllandsslaget. 9 medlemmer fra Svendborg deltager i 

højtidelighederne i Thyborøn. Der er fælles bustransport for de fynske marineforeninger. 
  

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Kassereren var fraværende, da han var kommet til skade og 
  indlagt på sygehus. Formanden oplyste at såvel kassebeholdning og regnskab fortsat ser   
              fornuftigt ud.  

 Kontingentindbetaling. Restanter. Status på de udsendte rykkere. Der er endnu 9 medlemmer   
         som ikke har betalt årets kontingent. 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
Jørgen Krebs Hansen 
Steen Jensen 
Jan Sommer 
Carl August Slej 
Henrik Staugaard 
 

 Indmeldelse: 
 Mathias Kløcker  prop. Landskontoret. Pind I   1992. 
 Knud Vest    prop. Bjarne Jensen pind I 1951. 
 Henriette Elisa Nadolny prop. Karl-Johan Nadolny pind I 1994 
 Tonni Jensen  prop. Ove Frisch pind II 1957 
 Alle blev godkendt. 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Egon Juul Lenskov   16. april 2016 
Gert Rasmussen   16. maj 2016 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 374 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
Medlemmer under optagelse : 1 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede fra udvalget: Listen til Sct. Hans arrangementet er 
opsat på tavlen.  
Til sejlturen til Faaborg med ”Caroline S” og ”Viking” er der endnu ledige pladser på ”Viking” 
Til Gl. Torvedag den 4. august, er opsat liste hvor medhjælpere kan skrive sig på.  
Fregatskydningen finder sted søndag den 14. august i Skyttehuset i Christiansminde.Der er 
ingen sejlads til Christiansminde i år.  
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5 b. Rejseudvalget. Jim Nævnte at han gerne så  et par medlemmer mere i rejseudvalget.  
Erik oplyste at der var 9 deltagere til grønlandsturen den 30/8 – 9/9. 2016. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Jim Oplyste at bladet for juli kvartal næsten var færdigt. Der er 
modtaget en del stof fra medlemmer, som har beretninger fra livet på søen, og tjenesten under 
orlogsflaget. Da dette materiale fylder en del, undersøges det hvad det koster at udvide 
sideantallet i bladet.  
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at de manglende glas nu er bestilt. De omtalte 
havemøbler er ligeledes indkøbt. Folie til de 2 døre bliver bestilt med ankermotiv. Der er behov 
for flere sæt salt og peber, dette indkøbes. Fra lejeren ovenpå er kommet tilbud om at overtage 
et billard. Dette overvejes. 
Forslag fra Walter og kabysholdet: Der var ønske om at ovnen flyttes, da den nuværende 
placering giver risiko for brandmærker på armene når noget skal ud af ovnen. Der var enighed 
om at dette gøres snarest muligt.  
Der var ligeledes enighed om at der i underetagen skal være en fast beholdning af bestik, glas 
og tallerkner m.v. til 40 personer.  
Et forslag om en opvaskemaskine i kælderetagen var der afslag på. En professionel maskine 
kunne let koste 30-40.000 kr. med installation m.v.  
Et forslag om at flytte reolen, Biblioteket, ind i den røde stue, blev ligeledes afvist. 
Evt. opsætning af ekstra bordplader i underetagen undersøges.  
 
5 e. Skytteudvalget.  Fregatskydningen søndag den 14. august, som tidligere omtalt.  
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Søren Filip Hoppe 10. juni 2016  65 år  - 
Poul Kolbæk Laursen 20. juni 2016  70 år  2 fl. vin. 
Hans Henning Villadsen 23. juni 2016  70 år  2 fl. vin. 
Peter Vigerø Larsen 04. juli 2016  65 år  - 
Christian Andersen Madsen 07. juli 2016  80 år  2 fl. vin. 
Frede Rasmussen 11. juli  2016  80 år  2 fl. vin. 
Jens Møller Madsen 30. juli 2016  70 år  2 fl. vin. 
Hans Vestergaard Madsen 01. august 2016  75 år  2 fl. vin. 
Bent Eigil Hansen Alm 16. august 2016  85 år  2 fl. vin. 
Ib Kabell Hansen 18. august 2016   80 år  2 fl. vin.  
Ernst Rabjerg 21. august 2016  90 år  2 fl. vin. 
Michael Jensen 27. august 2016  50 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes:  tirsdag, den 02. August 2016. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt.  Walter foreslog at de aftalte bestyrelsesmøder blev afholdt til den fastsatte tid. Hvis 
formanden ikke kunne deltage, på grund af arbejde, måtte næstformanden lede mødet.  

 Walter oplyste at kabysholdet har indført en ugentlig rengøringsdag tirsdag fra 16 – 18. 

 Torben Wellan undersøger om der er interesse for at oprette et shantykor. Torben kan kontaktes på 
tow@live.dk  
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