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Svendborg Marineforening 

Mødereferat, januar 2017 

 
Referat fra mødet den 17. januar 2017. 

 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 
Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Dorte, Finn, Jim, Henning og Kaj. 
Afbud: Ingen. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Dorte bemærkede til referatet, hvor det fremgik at 
SIMAC ikke kunne lægge lokaler til Marineforeningens sendemandsmøde i 2020, så var årsagen at 
det forventede nybyggeri ikke var færdigt til den tid. Herefter blev referatet goodkendt. 

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

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

 Forsikring. Flagbastion. Status. Oplæg til overdragelsesaftale fra Svendborg 
Kommune. Erik gennemgik forslag til aftale med Svendborg kommune, hvorefter 
flagbastionen overdrages til kommunen, som så overtager ansvar, forsikring og 
vedligeholdelse af denne. Der var debat om Marineforeningen fremover skulle være 
med til at føre tilsyn med vedligeholdelse m.v. Der blev enighed om at når det bliver 
kommmunens ansvar, skal vi ikke deltage i dette. Erik udarbejder en ny aftale til 
kommunen, på baggrund heraf.                                                                                 
Det vil fortsat være folk fra Marineforeningen der sørger for flagning på de officielle 
flagdage.  
Når aftalen med kommunen er på plads, bør der udsendes brev til de sponsorer, som 
i sin tid støttede projektet, med orientering om overdragelsen. 
 

 Installation af AV-udstyr i underetagen. Finn har indhentet tilbud på etablering af 
højttalere i underetagen. Det kan laves for 7.968 kr. + moms. Dette blev godkendt. 
Der kunne evt. også opsættes en tv-skærm, så både lyd og billeder kunne overføres 
til underetagen, det må dog vente til et behov viser sig. 

 
 2b. Distriktsmøde i Assens, den 29. januar 2017. Forslag. Deltagere? Erik, Bjarne, Niels og 

Jim er tilmeldt, derudover vil Finn Nielsen og Jørgen Nielsen også gerne med. 
 

 2c. Oprettelse af hjælpefond som kan yde tilskud til enkeltarrangementer. 

 Vedtægter for fonden til godkendelse. Vedhæftet. Der arbejdes ikke videre med 
oprettelse af en sådan fond. 
 

2d. Generalforsamling. Endelig dagsorden. Dagsordenen blev gennemgået. Forslaget om 
flagbastionen omtales under pkt. 4. bestyrelsens forslag.   Pkt. 10 :Jørgen Nielsen har 
oplyst at han gerne vil med til sendemandsmødet. 
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2e. Flagbastion. 

 Henning Rose.forslag: Indkøb af flag for Grønland og Færøerne. Kr. 809,- pr. stk.  
Svendborg kommune har den politik at der ikke flages på de Færøske og 
Grønlandske nationaldage, det er kun statsinstitutioner der flager.                       
Derfor købes ikke nogle flag. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Niels havde udsendt regnskab for hele 2016. Det viste et 
overskud på 13.000 kr.  Niels fremlagde en ny form for regnskabsoversigt, hvor man måned for 
måned kan sammenligne regnskabstallene med samme periode året før. 

  
 Restanter. Er ikke opgjort, sidste frist for betaling af kontingent er 1. februar. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. Ingen. 
 

 Indmeldelse: Ingen. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Henning Møllebæk 28-12-2016. 
Henrik Mikkelsen 02-01-2017 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 373 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der er 81 tilmeldte til spisningen for hjælpere, den 
27. januar. Der er p.t. kun tilmeldt omkring 30 til torskespisningen efter generalforsamlingen.   
 
Til kabyssens tilbud om sulemad, gule ærter med tilbehør,  den 10. januar, var mødt over 50. 
Næste gang der serveres sulemad bliver den 7. februar og den 7. marts. Der var forespørgsel 
fra Ærøskøbing om at være med næste gang. Langeland kunne evt. også få tilbuddet. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der arbejdes på sagen, men man er endnu ikke helt 
færdige med programmet. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Ikke noget nyt. Kassereren, Niels, foreslog at man på næste januar 
nummer skrev med store typer på forsiden om kontingentet, da der ikke medsendes girokort. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn havde modtaget brev om hjertestarteren på havnen, men 
den har Marineforeningen ikke mere med at gøre. 
 
5 e. Skytteudvalget. Niels oplyste at man havde afholdt en vellykket julefrokost. Skydningen 
var genoptaget, men med lidt færre deltagere. 
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5 f. Maritime Foredrag. Herunder blev nævnt avisens håndtering af oplysninger om foredrag, 
med fejl i datoer m.v.  
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
Kenneth Wichmann 02. februar 2017 50 år 2 fl. vin. 
Jørgen Mølgaard Mortensen 05. februar 2017 60 år  2 fl. vin. 
Erik O. Thomsen 10. februar 2017 80 år 2. fl. vin. 

 Dorte Lauritsen 14. februar 2017  60 år 2 fl. vin. 
Tage Gregers Huusfeldt 18. februar 2017 70 år 2 fl. vin. 
Poul Larsen 27. februar 2017 75 år 2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 16.00. 
 
Der holdes et kort bestyrelsesmøde, tirsdag den 7. februar kl. 16.00 for underskrift af årsregnskabet. 

 
Derudover som aftalt: Tirsdag, den 28. marts 2017  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 25. april 2017.  Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 23. maj 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. juni 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 01. august 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 12. september 2017. Kl. 16.00 
 Tirsdag, den 24. oktober 2017. Kl. 16.00. 
  

8. Eventuelt.  Walter nævnte om fregatskydningen at der ikke kunne serveres mad for 60 kr. som 
man plejede at betale, prisen måtte hæves.  
 
Bjarne omtalte arbejdet med at skaffe de små kanoner til fregatkaptajnen. 
 
Erik nævnte en henvendelse fra Fyns Amts Avis, som ønskede at tale med et par ældre erfarne 
sømænd. Erik havde henvist til Niels Rasmussen og Evald Brinck. 
 
Dorte nævnte at der arbejdes med at udgive en ny bog om det Danske Søværns mærkedage, og at 
hun var blevet kontaktet i den forbindelse. 
 
Mødet sluttede kl. 18.00 

 
  

 


