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Referat fra mødet den 9. januar 2018. 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 09. januar 2018 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Bjarne, Niels, Finn, Jim, Walter, Henning, Kaj.  
Afbud fra Erik & Dorte. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat fra mødet den 28. november, godkendt. 
1a. Nye punkter til dagsordenen: 2,f. Indkøb af fryseboks. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Nødvendigheden af montering af endnu en sensor mod hoveddør er monteret. 
Afbryder på væg gøres inaktiv. 

 Sikring af naboparkeringspladser mod misbrug af vore gæster. Skilt fremstillet. 
Opsætning mangler. Kaj Kruse. 

 Udskiftning af garageport i kælder. Porten er repareret og hermed levetidsforlænget. 
Maling og fodstykke etableres nå vejret tillader det. 
De nævnte punkter er godkendt og udført, garageporten færdiggøres til foråret. 

 
2b. Udlån af skibsmodel til udstilling i Museumshallen ved Fregatten Jylland. Kurt Kaysen 

kontakter museet og er kontaktpersom på denne opgave. Kurt Kaysen oplyser at 
modellen afhentes i uge 2. Ingen bemærkninger hertil. 

 
2c. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Opfølgning på møde med Erhvervsskolen og reservation af værelse m.m. afklares 
ved møde 23. januar 2018 kl. 16.00. Indkaldelse fremsendes. 
Ingen bemærkninger hertil. 
 

 2d. Generalforsamling 2018.  

 På valg: Formanden, Walter Storm, Finn Nielsen. Walter har meddelt at han ikke 
ønsker genvalg. Man drøftede hvem der kunne være aktuel som nyt medlem af 
bestyrelsen. 

 Generel debat om bestyrelsesmedlemmernes arbejde i foreningen. Dette blev drøftet 
på sidste møde. 

 Løsning at foreningens afbejdsopgaver generelt. Bl.a. Bar, kabys og flagbærer.    
Som nævnt ved sidste møde er der behov for ledere til kabyssen, samt en eller flere 
flagbærere. Der arbejdes på sagen. 

  
 2e. Opgørelse af det indsamlede beløb i patronhylstret til støtte at Grønlandske unge til 

hyre på Georg Stage. Donation fra Svendborg Marineforening. Erik sørger for et konto 
nr. som pengene kan overføres til. Aftales med Rasmus Lohse. KOMMANDØR G. DE 

LICHTENBERGS FOND. Der var fuld enighed om at de indsamlede midler selvfølgelig 
skulle gå til det anførte formål. 
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   Med hensyn til om Marineforeningen skulle støtte projektet, var holdningen mere den at et 

overskud i Marineforeningen, først og fremmest burde komme egne medlemmer til 
gode. Der blev ikke taget nogen beslutning om evt. tilskud. 

 
2,f. Bjarne kunne oplyse at der nu var indkøbt en fryseboks på 200 l. for 995 kr. Denne er 

placeret i underetagen, og kan anvendes til opbevaring af  ekstraordinære indkøb, som 
f. eks. torsk til spisningen ved generalforsamlingen. 

 
 
 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Kassereren omdelte regnskabsoversigten, og omtalte     
enkelte punkter heri.  

 Orientering af årsregnskabet. Årsregnskabet er endnu ikke færdigt, der mangler nogle 
afskrivninger, men resultatet forventes at vise et overskud på 20 – 25.000 kr. 
 
 Forslag til det kommende budget. Transport til jubilarstævne. Vindfang ved hoveddør. 
         Disse forslag behandles på næste møde. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
Erik S. Larsen Tuxensvej 2a. 
Kurt Kølle. Åbyskovvej 76 

 Indmeldelse: 
Lene Reslow Pind II. Prop. Kurt Kaysen      Godkendt. 
Jytte Kirk Poulsen Pind II. Prop. Erik Bodal  Godkendt. 
Afgået ved døden.  
Erik Kilstrup Holst 14. august 2017. (oplysning herom er først modtaget i december) 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 344 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 
Afdelingen har mistet 35 medlemmer i 2017. Aktiv handling for modvirkning af denne udvikling? 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at julefrokosten var forløbet fint. Til Hjælperfesten den 
26. januar er deltagerantallet endnu ikke opgjort. Der er bestilt  50 kg. torsk til spisningen efter 
generalforsamlingen. 

   
5 b. Rejseudvalget. Udvalget mødes senere i januar for at indlede planlægningen af næste 
rejse, der finder sted i september 2018. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Reduktion af antallet at trykte kvartalsblade ?. Der trykkes i 
øjeblikket 425 blade hver gang. Det blev nævnt at det jo var reklame for foreningen når vore 
blade også var fremlagt rundt omkring. Hvis antallet skal ændres kan det besluttes på næste 
møde. 
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Næste nummer af bladet er nummer 100, og dermed er det  25 år siden foreningens første 
blad udkom. Redaktøren foreslog i den forbindelse at udvide blad nummer 100 med 4 ekstra 
sider, for at få plads til historien om udviklingen i de 25 år. Vort trykkeri har tilbudt at trykke 
bladet med 20 sider, og i samme kvalitet som det plejer at være, til en pris af 7.260 kr. Dette 
blev accepteret og godkendt. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  Udsliftning af belysning i mellemgang, garderobe og indgang. 
Belysning er udført. 
 Tyverisikring på døre og vinduer i underetagen.Udsat til næste møde. Hvorfor kun i 
underetagen ? 
  
5 e. Skytteudvalget. Har genoptaget skydningerne med autister. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  

Årets første foredrag torsdag, den 25. januar 2018 kl. 19.00. Flotilleadmiral Torben 
Mikkelsen. Aftale med fotograf ? Hvis ikke Søren fotograferer, kontaktes Henning 
Pehrson. 

 
6. Mærkedage 

Navn Dato Anledning Gave 
 Svend Arrebo Møller 01. januar 2018  75 år 2 fl. vin. 
 Bjarne Jensen 03. januar 2018 70 år 2 fl. vin. 
 Jim Mollerup 06. januar 2018  80 år 2 fl. vin. 
 John Langelund 20. januar 2018 75 år 2 fl. vin. 
 Leif Nielsen 28. januar 2018 80 år 2 fl. vin. 
 Allan Jørgensen 20. februar 2018 75 år  2 fl. vin. 
 Niels Møller  21. februar 2018 60 år 2 fl. vin. 
 Poul Verner Jørgensen 26. Februar 2018 85 år 2 fl. vin. 
   
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 13. februar 2018. Kl. 16.00.  
 
 Underskrift af regnskab og opsamling før generalforsamling  
 fredag, den 2. februar 2018 kl. 15.00 

 
8. Eventuelt. Herunder blev det nævnt at det på nuværende tidspunkt var uklart om ”Dittes Venner” 
kunne spille til vor Sct. Hansfest. 
 
Walter oplyste at der til bestyrelsesmødet den 23. januar ikke var spisning. 
 
Der blev stillet spørgsmål om indkøb af Bornholmsk øl til salg i baren. 
 
Walter nævnte nogle mulige problemer omkring udlån af Marinestuen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.15. 

  


