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Svendborg Marineforening 

bestyrelsesmøde den 11. august. 

 
Referat fra mødet: 

 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Finn, Dorte, Jim. 
Afbud fra Kaj. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger hertil. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. 2,h: Slopkisten. 
                 2,i: Lukning i September. 
 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Forslag til facade mod Færgevej, beslutning herom. Bilag 1. 

 Forslag til forhave beslutning herom. Bilag 2. 

 Isolering af vægge og lofter. Beslutning om igangsættelse. 

 Forslag til etablering af parkeringsplads i baghaven. 

 Lejere på første sal. Anders ønsker at overtage lejemålet. 

 Møde med låsesmed. 
 Der var enighed om at få lavet en træplade, i eg, og med messingbogstaver og foreningens 
logo, til placering på facaden mod færgevej. 
I forhaven tænkes placeret en hornmine, et anker og en skibsskrue. 
Isolering af vægge og lofter venter til senere. 
Det undersøges hvad det koster at etablere parkering i baghaven. Venter. 
Der laves en ny lejekontrakt med lejerne på 1.sal. 
Låsesmeden indkaldes til et møde, for orientering om muligheder for et enkelt og effektivt 
låsesystem. 
Der var forslag om placering af vore nuværende flag ved indgangen. 

 
 2b. Samarbejde med Garderforeningen. 

 Lån af store centralrum i underetage. Dette er tidligere godkendt. Foreningen har 100 
års jubilæum den 16. marts 2016. 

 
 2c. Flytning / indvielse af ny Marinestue fredag, den 24. september 2015. Bilag 3. 

 Forslag til inviterede gæster. Bilag 4. Formanden fremlagde forslag til program for 
indvielse af den nye Marinestue.Det var planen at mødes i den gamle Marinestue, og 
efter en kanonsalut gå med musik i spidsen til det nye Marinehus. Der er kommet afbud 
fra Søværnets tamburkorps. Det undersøges om Marinehjemmeværnets tamburkorps 
kan deltage. Evt. Peder Most garden.Der holdes en reception for indbudte gæster fra 
14.00 til 16.00, hvorefter huset er åbent for medlemmerne. Der blev forelagt en liste 
over hvem der skulle inviteres til receptionen, hertil nævnte Dorte at også SIMAC og 
Søfartsskolen burde med. Et evt. aften arrangement udgår. 
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 Det blev besluttet at holde et specielt arrangement, som tak til de mange der har hjulpet 
med indretning og klargøring af det nye hus. Tidspunkt følger senere. 

 
 2d. Havfruerne forespørger om de må låne store centralrum én gang om ugen til sangøvelse. 
 Dette tages der stilling til senere, man vil først se hvordan huset fungerer før man begynder at 

låne ud til andre. 
 
 2e. Jubilarstævne søndag, den 30. august 2015 i Søværnet. Transport.Aftaler om kørsel m.v. 

er på plads. 
 
 2f. Besøg fra  Randers Marineforening 5. September kl. 13.00. Skafning. Status. 
 Der har været undersøgt flere alternative muligheder, men det blev besluttet at holde 

arrangementet i den gl. Marinestue, da møbler m.v. ikke behøver flyttes før efter den dag. 
 
 2g. Flådestation Korsør. Åbent hus 22. august 2015. Åbent hus for alle, Jim regner med at 

deltage. 
  
 2h. Distriktsmøde i Nyborg 27. september 2015. Forslag fra arbejdsgruppe 2. Forslaget  er 

udsendt. Niels, Bjarne, Walter og Jim deltager. 
  
 2i. Slopkisten. Jim fremlagde nye priser på varer fra Slopkisten. Disse er hævet med ca. 2,5 % 

på grund af stigende udgifter til forsendelse. 
 
 2j. Lukning af Marinestuen. Man drøftede muligheden for evt. at holde åbent i forbindelse med 

flytningen. Resultatet blev at sidste åbningsdag bliver lørdag den 5. september. Herefter er 
der lukket, indtil den 25. september hvor vi åbner på Færgevej 5. 

 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Restanter. Regnskab var udsendt og blev kommenteret af kassereren. Der er 
fortsat enkelte der mangler at betale årets kontingent. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Præmiser for optagelse af medlemmer kategori II og III. Prøvemedlemskab.Der er ikke mulighed for et 
prøvemedlemsskab, men der skrives ud til potentielle medlemmer af kategori 2 og 3, om hvad de kan bidrage 
med til foreningens daglige drift.  
Claus Tom Freuchen. Prop. Erik Bodal. Pind I. 1951. Godkendt. 
Steen Jensen prop. John Slot Nielsen. Pind III. 1945.På venteliste. 
Bjarne Bekker prop. Erik Bodal. Pind II. 1942              Godkendt. 
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Udmeldelse: 
  
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Poul Henning Gam-Jensen 2. august 2015 
Søren Munch ?. august 2015 
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Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 379 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede om Gl. Torvedag. Det forventes at der bliver et 
overskud på omkring 20.000. 
Fregatskydningen den 16. august: Alle aftaler skulle være på plads. Der er tilmeldt 59 til 
spisningen efter skydningen. 

   
5 b. Rejseudvalget. Indbetaling af restbeløbet til efterårsturen, skal være kassereren i hænde 
senest 1. september. 
 

5 c. Redaktionsudvalget Jim arbejder på næste blad, sammen med Torben Wellan. De tidligere 
redaktører har tilbudt hjælp, hvis der bliver behov. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Ikke noget hertil. 
 
5 e. Skytteudvalget.  Ikke noget herfra. 
 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Lasse Hessel 09. september 2015 75 år  2 fl. vin- 
Gunner Markussen 15. september 2015 80 år  2 fl. vin. 
Ole Christian Nielsen  21. septembert 2015 60 år  2 fl. vin. 
Kaj Kruse 30. september 2015 65 år  - 
 
 

7. Næste møde fastsættes: tirsdag, den 08. september 2015. Kl. 16.00. 
 

 8. Eventuelt. Ikke noget hertil. 
     

 


