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Svendborg Marineforening 

Bestyrelsesmøde marts 2016 

 
REFERAT FRA: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 
 
Tilstede : Erik, Niels, Bjarne, Walter, Finn, Dorte, Jim, Kaj, & Henning. 
Formanden bød velkommen til den nye suppleant : Henning Ibsen. 
 

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

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Indkøb af hjertestarter. (Walter). Afventer svar på ansøgning fra Tryg fonden, efter 30. 
marts. Hvis fonden kræver der skal være offentlig adgang til denne, kan det kun blive i 
åbningstiden. Hvis afslag, indkøbes en, som placeres indendørs. 
 

 Belysning i marinestue. Ny belysning med mulighed for lysdæmpning vil koste ca. 
30.000 kr. Dette sættes i gang snarest. 
 

 Forsikring. Status. Forsikringer på ejendommen er nu på plads og i orden. Pris ca. 
24.000 årligt for det hele. Der forhandles fortsat med kommunen om ansvar m.v. for 
flagbastionen. 
 

 Billeder på væg mod nabo. Der var forslag om dekorering af væggen med maritime 
motiver: billeder af flådefartøjer og lignende, f. eks. ”Thetis”. Sådanne malerier kunne 
males på træplader som kunne skrues på væggen.  Svendborg Erhvervsskole kontaktes 
om dekoratør afdelingen evt. kunne løse opgaven. Kaj kontakter skolen. 
 

 Måtter til gange m.m. Formanden fremlagde fotos af måtter med marineforeningens 
ankermærke på. Disse kunne bruges ved indgangen og andre steder. Der indhentes 
priser på det antal vi har brug for.  
 

 Mail fra vore naboer, på Tuxensvej. De havde ikke noget imod at vi fjernede buskads og 
rækværket ved den nederste del af muren, og opførte en ny mur. De ville gerne kunne 
flage fra vor flagstang 5 gange om året, ved fødselsdage. Det var der ikke noget imod, 
blot det ikke kom i vejen for vore egne flagdage, og skete med et passende flag. Et 
ønske om at kunne parkere en trailler på vor parkeringsplads blev afvist. Spørgsmålet 
om et nyt stykke mur afventer resultatet af planerne om malerier påvæggen. 
 

 Godkendelse af udlejningsreglerne. De reviderede regler for lån / udleje af lokalerne 
blev gennemgået og godkendt. 

 
 2b. Generalforsamling 2016. 

 Evaluering.Der var ingen bemærkninger til generalforsamlingen, der forløb udmærket. 
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 2c. Distriktsmøde hos os 28. februar 2016. 

 Evaluering. Referat fra mødet er sendt til distriktsformanden. Bjarne omtalte de forslag til 
ændringer af vedtægterne som der var flertal for at indsende til  sendemandsmødet.  
Nyborg ville sørge for buskørsel til jubilarstævnet på Holmen, hvis der var interesse 
herfor. 

 
 2d. Sendemandsmøde i Korsør. Gennemgang det fremsendte materiale fra Landsbestyrelsen. 

Formanden har udsendt materialet, og dette behandles på næste bestyrelsesmøde, den 12. 
april. 

 
 2e. Maritime foredragsaftener. Tilmelding til foredragene.? Fra næste sæson skal tilmelding 

ske til Maritimt Center hver gang, og max. 80  Deltagere.  
 

 2f. Mindehøjtideligheder 5. maj i Sct. Jørgens Park og Krigergravsmarchen. Arrangementet  
  I Sct. Jørgens Park starter kl. 13.00. Marchen til Krigergravene starter fra torvet kl. 15.00. 
 
 2g. Jubilarerstævne på Holmen 28. august 2016.  

 Fællestransport. (Jim Mollerup) 

 Udsendelse af indbydelse til jubilarer. (Niels Marcussen).Indbydelser sendes ud inden 
ferietiden. 

  
 2h. Tildeling af hæderstegn. Forslag om tildeling af hæderstegn blev drøftet og godkendt, 

navnet offentliggøres senere. 
 
2i. Garderforeningen 100 år. Lån af lokaler 9. juli 2016. Gave? Aftale om lokaler er på plads. Der 

vil blive en  march gennem byen hvor vi kunne deltage med flaget. Det undersøges hvad en 
passende gave kunne være.  

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Driftsregnskabet viste et underskud på 13.000 kr. Dette 
skyldtes at der var betalt forsikring for hele året, og at der var nogle renteudgifter i forbindelse med 
hushandlen, som var betalt i år. Det forventes at året ender med et overskud, da mange af de tidligere 
udgifter er blevet mindre. 
 Kontingentindbetaling. Restanter. Der er fortsat mange som ikke har betalt kontingent, rykkere 
vil blive udsendt snarest.  

 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 
Udmeldelse/overflytning. 
Magnus Johansen 
 

 Indmeldelse: 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Frank H. Christiansen 
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Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 378 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
Medlemmer under optagelse : 1 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne nævnte foreningsmiddagen den 10. marts. Der deltog 72. 
   

5 b. Rejseudvalget. Jim nævnte at man søger nye medlemmer til udvalget, hvis der fortsat skal 
kunne laves rejser for foreningens medlemmer. 
 

Erik omtalte planerne om en tur til Grønland fra 30 august til 9. september. Foreløbig har 12  
vist interesse for turen. Mandag den 25. april kl. 16.00 holdes et informationsmøde i 
Marinestuen, om turen og Grønland. Tilmeldingsliste til mødet vil blive opsat på tavlen. 

 
5 c. Redaktionsudvalget Redaktøren meddelte at det nye blad vil være klar på fredag den 18.  
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn nævnte problemer med ekstra nøgler til 1. sal. I forbindelse 
med planer om indkøb af flere møbler, undersøges det om nogle fonde evt. vil støtte. Niels tager 
kontakt til relevante fonde. 
 
5 e. Skytteudvalget. Skyttelavet er repræsenteret med 8 deltagere ved Landsskyttestævnet i 
Brøndby, den 19 – 20 marts. 
 

 6. Mærkedage 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Børge Pedersen 03. april 2016  60 år  2 fl. vin. 
Per Abildskov 08. april 2016  80 år  2. fl.vin. 
Willi Horstmann 08. april 2016  65 år  - 
Emanuel Nielsen 14. april 2016  85 år  2 fl. vin. 
Leif Kurt Larsen Olsen 18. april 2016  85 år  2 fl. vin. 
Svend Kragesand Hansen 19. april 2016  65 år  - 
 

7. Næste møde fastsættes til: Tirsdag, den 12. april 2016. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt. Der fremstilles skilte med ”Ingen Adgang” til nederst på brandtrapperne. 
 Ligeledes skilte i forgangen med ”Depotrum” da mange tager fejl af dørene. 
Walter nævnte at det snart var på tide at tilrettelægge Sct. Hans arrangementet.  

 


