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Svendborg Marineforening 

Mødereferat, august 2016 

Referat fra bestyrelsesmødet: 
 
Bestyrelsesmøde fredag den 02. august 2016 kl. 14.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Finn, Jim, Dorte, Kaj, Henning. 
Afbud: Walter. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde . Godkendt uden bemærkninger. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Indkøb af hjertestarter. Er indkøbt og ophængt i garderoben. Finn undersøger om og 
hvordan der kan laves kurser i betjeningen. Evt. en aften i september-oktober. 

 Forsikring. Flagbastion. Status. Torben Tranberg arbejder fortsat på sagen. 

 Væg mod nabo. Udfyldning af huller.Væggen er i generel dårlig stand, men Henning 
Larsen har tilbudt at reparere hullerne, så det overlades til Henning.  

 Måtter til gange m.m. Tilbud indhentet. Endnu ikke modtaget konkrete tilbud. 
 
 2b. Gl. Torvedag torsdag, den 4. august 2016. Status ved Bjarne Jensen. Bjarne nævnte at alle 

forberedelser til torvedagen nu er på plads. Marineforeningen har i år fået en rigtig god 
plads. Borde, bænke og parasoller er bestilt, ligesom kølecontainer til øl.  Pølser, brød m.v. 
er ligeledes klar til grillen og et forhåbentligt godt salg. 

 
 2c. Fregatskydning, den 14. august 2016. Status ved Bjarne Jensen. Bjarne oplyste at der kun 

er tilmeldt 21 skytter, så der er endnu plads hvis nogen vil med. De nødvendige tilladelser til 
skydningen har Erik Thomsen fra skyttelavet klaret. Der er ingen sejlads til Christiansminde, 
skytterne møder selv der. Efter skydningen præmieuddeling og spisning i Marinestuen. 

 
 2d. Jubilarerstævne på Holmen 28. august 2016. Status. 

 Fællestransport. (Ole Julsrud og Kurt Verner) 

 Udsendelse af indbydelse til jubilarer. Gennemført. Fra Svendborg er tilmeldt 18 
deltagere. Fra Assens og Nyborg er ikke så mange at det kan betale sig med fælles 
bustransport. Så man satser på at køre i private biler til Holmen. Formanden undersøger 
hvem der vil køre. 

 
 2e. H.M. Dronningens besøg på Langeland. Indkaldelse til faneparade.I forbindelse med 
besøget den 8. september er Marineforeningen indbudt til at stille med flaget og 2 mand. Det 
undersøges om der kan findes 2 til at repræsentere Marineforeningen.  

  
 2f. Maritime Foredrag. Formand søger afløsning. Status. Erik oplyste at der er møde i komiteen 

bag foredragene den 8. august. Erik ville der anbefale Henning Ibsen som ny formand, hvis 
der kunne blive enighed om dette. Henning Ibsen var ikke afvisende overfor evt. at overtage 
posten, efter Elinor Harder. Elinor ønsker ikke at fortsætte, på grund af andre nye opgaver. 
Første foredrag er programsat til torsdag den 29. september. 
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2g. Samarbejde mellem bar og kabys. Walter oplyser i en mail, at der ikke er problemer mellem 
baren og kabyssen, men med barchefen, Finn, og kabyssen. Finn orienterede kort om 
sagen, der behandles på et senere møde, når Walter er til stede. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabsoversigt var udsendt. Kassereren oplyste at der 
lige nu var et mindre overskud på 2.000 kr. Men så var alle nyindkøb, reparationer m.v. også betalt. 
Året vil formentlig slutte med et fornuftigt overskud. Der skal også være penge til uforudsete udgifter 
fremover.  

 Kontingentindbetaling. Restanter. Status på de udsendte rykkere. Der er 5-6 medlemmer som 
endnu ikke har betalt årets kontingent. 
 
Medlem Lo von Lindern har ønsket en El-lift langs brandtrappen, så handikappede lettere kunne 
komme i Marinestuen, og har også lovet at deltage i betalingen. Et sådant anlæg koster dog 
omkring 39.000 kr. Der var ikke umiddelbar stemning for at Marineforeningen bruger penge på 
dette. 
 

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

 Indmeldelse: Ingen 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden. Ingen. 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 374 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget.  Bjarne har tidligere under pkt. 2. b og 2 c orienteret fra udvalget. 
   

5 b. Rejseudvalget. Erik oplyste at 9 deltager i turen til Grønland den 30. august til 9. september 
I forbindelse med at man har søgt nye medlemmer til udvalget, har Jim havde fået en 
henvendelse fra et medlem, hvis ægtefælle gerne ville deltage i rejseudvalget, selvom hun ikke 
var medlem af Marineforeningen.  Der var enighed om at hvis udenforstående kan bidrage med 
viden og erfaring, så skal man da tage mod tilbuddet.                                                        
Eendagsture vil fremover også høre under rejseudvalget. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Stof til næste blad skal være redaktøren i hænde senest 29. august. 
Der sendes mail herom til udvalg og andre medio august. 
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5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
Finn nævnte at radiatorventilerne trængte til udskiftning, det drejer sig om ca. 15. Beholdningen 
af Marineforeningsvin til gaver er ved at være opbrugt, Finn sørger for indkøb af nye.  Der 
mangler også et antal salt og peber, Finn køber disse. 
 
 Fremover gælder at Indkøb over 500 kr. incl. moms, kræver kassererens godkendelse. 
 
5 e. Skytteudvalget. Aftaler omkring fregatskydningen er på plads. Skydesæsonen starter 
onsdag den 14. september. 
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Jørgen Ambus 02. september 2016 75 år  2. fl. vin. 
Gunar Kjær 02. september 2016 90 år  2 fl. vin. 
Poul Hansen 06. september 2016 75 år  2 fl. vin. 
Gunner Steenberg 10. september 2016 75 år  2 fl. vin. 
Børge Bent Husted 22. september 2016 75 år  2 fl. vin. 
Leif Terkelsen 24. september 2016 70 år  2 fl. vin. 
Torben Hansen 28. september 2016 60 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes til  tirsdag, den 13. september 2016. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt. Dorte oplyste at LOF og SIMAC holder 2 maritime foredrag, tirsdag den 12. september, 
om Tordenskjold, og tirsdag den 25. oktober, om Legender fra havet. Begge foredrag er med Kaare 
Johannesen, og foregår på SIMAC, kl. 19.00 

 
Et medlem havde tidligere nævnt at han ønskede at testamentere nogle skibsmodeller til 
Marineforeningen, Jim spurgte til sagen. Formanden og Torben Tranberg tager sig af dette. 

 


