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Referat fra mødet den 13. februar 2018: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. februar 2018 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Henning, Kaj, Jim M.  & Jim L.  
Afbud fra Dorte. 
Formanden indledte med at byde velkommen til Jim Lindegaard, der på generalforsamlingen blev valgt 
som nyt medlem af bestyrelsen. 
 

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

     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 

2a. Konstituering efter generalforsamling. Ingen ændringer. 
 Fordeling af arbejdsopgaver. Det blev nævnt at det ofte er de samme få, der må rydde 
op efter arrangenenter i Marinestuen, som eksempel efter torskespisningen i lørdags. 
Der blev nævnt flere forslag til at få flere til at deltage. En mulighed var at sige at man 
stopper kl. 22.00 og rydder af bordene og sætter dem på plads. Dem der så 
efterfølgende har lyst til at blive, er velkommen til det. 

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

Gennemgang af referatet fra møder 23. januar. Som nævnt i referatet er der flere 
muligheder for hvor sendemandsmødet kan afholdes. Erik har været i Midtbyhallen for 
at se på forholdene, og der kunne man godt være. Også til middagen, og få maden 
leveret udefra. 
Det er endnu ikke lykkedes at få svar fra Erhvervsskolen på hvad de kan tilbyde og 
priserne.  
Erik undersøger om vi skal træffe aftale med Søværnets Tamburkorps, eller 
landskontoret gør det. 
Jim M. havde fået tilbud fra trykkeriet Mark & Storm, på et blad lignende det man havde 
ved sendemandsmødet i 2004. Det kunne trykkes for 18.100 kr. + moms. Ved 500 stk. 
Der kunne så tegnes annoncer som formentlig kunne dække udgiften. Der var enighed 
om at sige ja til dette tilbud. 
Næste møde om sendemandsmødet afholdes tirsdag den 13. marts kl. 15.00 
Ud over bestyrelsen inkaldes Erik Andersen og Walter Storm. 

 
 2c. 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. Fremsendelse af det opsamlede beløb. 
Der var indkommet ca. 11.000 kr. Kassereren overfører beløbet til konto i 
Grønlandsbanken. 

 
2d. Distriktsmøde i Faaborg søndag 18. februar 2018 kl. 11.00. 
 Dagsorden. Er udsendt til bestyrelsen. På mødet skal vælges en ny distriktsformand. 
 Deltagere. Erik, Bjarne, Niels, Jim M. Finn, Kaj, og Kurt Kaysen. 
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2e. Sendemandsmøde 2018 i Køge.  
 Deltagere. Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Dorte Olbæk Hansen, Jim 

Mollerup, Finn Nielsen, Jim Lindegaard, Tom Frimodt, Torben Tranberg og Kurt Kaysen. 
De to sidstnævnte indkaldes som revisorer, af landsledelsen. 

      Det er tidligere besluttet at foreningen dækker rejse og hotel for bestyrelsen, 7 personer, 
hvis ikke alle deltager vil der være plads til andre.   

      Det kunne evt. være nødvendigt at justere budgettet, så alle kunne deltage, aftales på 
næste møde. 

 
2f. Bladudbringning. Koordinering. Henning Larsen ønsker afløsning. Der var ikke lige 

nogen der mente at kunne afløse Henning, men det blev foreslået at hvis man sendte 
fordelingslisterne ud til bladbudene, når bladene var klar, kunne de så hente det 
nødvendige antal. Erik Bodal og Kaj Kruse deltager næste gang der er blade, og ser på 
sagen. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Blev omdelt og kommenteret. 
 Restander. Fortsat alt for mange der ikke har betalt årets kontingent. 

Forslag til det kommende budget. Transport til jubilarstævne. Vindfang ved hoveddør. 
Forbedring af udendørsforholdene for sommer aktiviteter. Det er besluttet at der sat penge 
af til transport til jubilarstævnet. Der var flere forslag til forbedrede udendørsarealer, så 
disse kunne anvendes ved større arrangementer. Dette tages op igen på næste møde.    
Det blev besluttet at tage kontakt til en tømrer for at høre prisen på en overdækning  med 
tegltag ved hoveddøren. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
Torben Wellan. 

 Indmeldelse: 
Torben Oxving Pind I. Prop. Kurt Kaysen      Godkendt 
Troels Nielsen Pind I. Prop. Bjarne Jensen   Godkendt. 
Afgået ved døden.  
Niels Frederik Eske Nielsen 09. januar 2018 
 
Samlet medlemsantal.  I alt 350. 
Antal registreret hos landskontoret : 344 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte oprydningen efter generalforsamlingen og spisningen. 
Det er behandlet under pkt. 2.a. 
Det arbejdes på at finde musik til Sct. Hans. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim M.  nævnte at der p.t. var 40 tilmeldte til turen til Bremen i 
september. Derudover forsøges om der er interesse for en dagstur til Ebeltoft og 
særudstillingen ved Fregatten Jylland, på grundlovsdagen den 5. juni. Program og 
tilmeldingsliste opsættes på lørdag den 17. feb. 
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5 c. Redaktionsudvalget. Redaktøren oplyste at sidste frist for aflevering materiale til april 
nummeret af bladet, er mandag den 26. februar. Der er kommet 2 nye annoncører med. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Tyverisikring på døre og vinduer i underetagen. Der indhentes 
priser på forskellige muligheder. 
Mikrofon anlægget i Marinestuen skal efterses, da det støjer ret ofte. 
  
5 e. Skytteudvalget. Niels nævnte at der lige havde været afholdt generalforsamling, alle valg 
var genvalg. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  Henning omtalte det seneste foredrag med Flotilleadmiral Torben 
Mikkelsen. Der var kun mødt 23 til et særdeles interessant foredrag.Næste gang, 22. februar, 
kommer Asger Nørlund Christensen og taler om den sejlende kulturarv. Træskibene. 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato Anledning Gave 

 Ove Heitmann 13. marts 2018  85 år 2 fl. vin. 
 Karl-Johann Nadolny  16. marts 2018 60 år 2 fl. vin. 
 Niels Rasmussen 17. marts 2018  80 år 2 fl. vin. 
 Erik Worm Mortensen 18. marts 2018 75 år 2 fl. vin. 
   
7. Næste møde fastsættes til:  Tirsdag, den 13. marts 2018. Kl. 16.00.  
 
                                                                                      
   

8. Eventuelt. På generalforsamlingen blev efterlyst nogle nye flaggaster. Erik oplyste at der 
efterfølgende kom 3 som gerne ville indgå i holdet af flaggaster. Det er Johnny Ibsen, Fritz Kyhn og 
Ib Hansen. 
 
 
Mødet sluttede 18.20. 

 
  

 


