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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde referat oktober 2016 

Referat fra mødet den 25. oktober: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 

Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Finn, Jim, Henning, Kaj. Torben Tranberg deltog i pkt. 2 a. 
Afbud fra Walter og Dorte. 
 

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

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Forsikring. Flagbastion. Status. Torben Tranberg deltager i mødet. 
Torben orienterede om forskellige problemstillinger omkring flagbastionen. Der er 
mange uafklarede spørgsmål: Der er ingen lejekontrakt på området hvor den står. Ingen 
afklaring på forsikring og ansvar, ingen aftaler med kommunen om brug og 
vedligeholdelse. Konklusionen blev 3 mulige løsninger på problemerne: 
 
A. Ejendomsretten overdrages til kommunen, med en driftaftale og brugsret. 
B. Ejendomsretten beholdes, og lejeforhold berigtiges med en lejeaftale, 

forsikringsforhold afdækkes, kan medtages på husforsikringen på færgevej.  
C. Ejendomsretten bibeholdes og bastionen flyttes til en ny placering ud for 

marineforeningen. På egen grund eller på et areal ved gasværkskajen. 
 
 Der blev ikke taget endelig stilling, men forslag C undersøges nærmere. Ellers 
kunne forslag A blive resultatet.  
 

Orienteringsplade med anledning til flagning. Der var kommet tilbud på en sådan plade, 
som ville koste ca. 10.000 kr. Dette blev afvist. Et af medlemmerne har tilbudt at 
fremstille en plade til flagbastionen i stedet.  
 

 Måtter til gange m.m. Kontakt til leverandør.Der er stadig ikke nyt herom, der gøres ikke 
mere i sagen. 

 
 2b. Hjerterstarterkursus. Onsdag, den 9. november 2016 kl. 17.00. Deltagere? Der er tilmeldt 

20 deltagere til kurset. Der sørges for spisning for deltagerne. 
 

 2c. Oprettelse af hjælpefond som kan yde tilskud til enkeltarrangementer. Fra Nyborg 
Marineforeningen havde formanden fået inspiration til en sådan fond. I Nyborg sælger de 
lotteri hver lørdag og ved større arrangementer, det har de gjort i flere år, og kan for 
overskuddet for eks. betale buskørsel til jubilarstævner, og yde tilskud til andre 
arrangementer. Der arbejdes videre med sagen til næste møde. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabet var udsendt, det viste kun et begrænset 
overskud, hovedsagelig som følge af de mange nyindkøb af mange forskellige ting der havde vist sig 
behov for. 

 Restanter.Der er endnu få tilbage, disse vil blive kontaktet. 
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 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: 
 Frits Kyhn 1944, Pind I. Prop.. Ove Frish Godkendt. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 

Afgået ved døden.  
 
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 orienterede: Der er pt. 23 tilmeldinger til julefrokosten for 

medlemmer, den 3. december. Den årlige frokost for bestyrelse, udvalgsmedlemmer  og 
hjælpere finder sted fredag den 27. januar 2017, og afvikles som tidligere. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at det ikke havde været muligt at samle udvalget i oktober, som 

planlagt, men forventer et møde i november for evt. at planlægge en rejse i foråret. Jim omtalte 
”Under Dannebrog” s forårsrejse der i april måned 2017 bliver et flodkrydstogt på Donau.       
Erik nævnte at han måske ville prøve at arrangere en tur til Hawaii, med besøg på Pearl Harbor, 
hvis der var interesse herfor.  
 
   
5 c. Redaktionsudvalget Erik havde skrevet ud til medlemmerne om de evt. ville have bladet 

tilsendt som E-mail. Der var kommet flere positive tilbagemeldinger på dette. Dem der ikke var 
interesseret, kunne selvfølgelig fortsat få bladet som de plejer.                                                  
Jim havde lavet en notits til næste blad, omkring beslutningen om at stille Marinestuen gratis til 
rådighed for en sammenkomst i forbindelse med et medlems begravelse / bisættelse. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn nævnte de vinduer der trængte til maling, arbejdet må 

udsættes til foråret, da det er for vådt og koldt nu.  
 
5 e. Skytteudvalget. Afholder julefrokost onsdag den 14. december. 
 
5 f. Maritime Foredrag. Formand Henning Ibsen. Status. Henning oplyste at der var 42 

deltagere ved sæsonens første foredrag, der blev holdt i Museet for lystsejlads. Foreslog at man 
betalte i kontanter og helst lige penge, da der ikke var mulighed for at veksle store sedler. 
 
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 

Erland Christensen 25. november 2016 70 år  2. fl. vin. 
 Kristian Kromann Wiik 26. november 2016  65 år  - 
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Niels Åge Jensen 26. november 2016 75 år  2 fl. vin. 
Erik Gammelgaard 28. november 2016 80 år  2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 22. november 2016. kl. 16.00. 

 Tirsdag, den 20. december 2016. kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 17. januar 2017. K l. 16.00. 
 Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 16.00. 
 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.  Herunder en opfordring til ”gamle” medlemmer om at tage sig af de nye,så de ikke måtte 
sidde helt alene. Det er vigtigt at de nye føler sig velkommen.  
Svendborg museum var kommet i besiddelse af en model af en motor fra ”Thetis” og ville gerne i 
kontakt med nogle der havde været med til at bygge ”Thetis” på Svendborg værft, eller havde arbejdet 
med motorerne. 
 
Mødet sluttede kl. 18.10 

 


