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Referat fra mødet den 17. oktober 2017: 
 
Tilstede: Bjarne, Niels, Finn, Jim, Henning, Kaj. 
Afbud: Erik, Walter og Dorte. 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 

 1. Godkendelse af referater fra sidste møder: Godkendt, men til referatet fra udvalgsmødet den 10. 
okt. om sendemandsmødet i 2020, pkt. 3,  indføres at formanden aftaler tid  og deltager i mødet med 
Erhvervsskolen. 

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

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

 Lyskilder på parkeringsplads. Påbygning af censorer til tænd/sluk. Under 
udarbejdelse. Erik Gammelgaard er i gang. Forventet afsluttet snarest. 
 

 Sikring af naboparkeringspladser mod misbrug af vore gæster. Skilt fremstillet. Kaj 
Kruse fremviste skilte, der vil blive opsat snarest, efter aftale med naboerne. 

 

 Udskiftning af garageport i kælder. Status. Finn har indhentet flere tilbud på arbejdet, 
en ny vil koste omkring 20.000 kr, det er ikke besluttet om hele porten skal udskiftes 
eller den kun skal repareres. Afgøres på næste møde. 

 

 Adgangsforhold til marinestuen for gangbesværede. Status. Ikke nyt herom. 
 

2b. Udlån af skibsmodel til udstilling i Museumshallen ved Fregatten Jylland. Kurt Kaysen 
kontakter museet og er kontaktpersom på denne opgave .Man drøftede transport og 
forsikring ved dette, Institutionen Fregatten Jylland har påtaget sig at financiere 
transportomkostningerne til og fra museet, og museets forsikring dækker sålænge 
modellen er i museumshallen. 

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

 Koordineringsmøde for organisering af sendemandsmøde 10. oktober 2017 kl. 16.00. 
Status. Udvalget om Sendemandsmødet består indtil videre af bestyrelsen. Referat er 
udsendt til deltagerne. Niels har bestilt oplysninger fra Aalborg om priser, antal m.v. 
fra Sendemandsmødet 2017. Er endnu ikke modtaget. Bjarne gjorde opmærksom på 
at kammeratskabsaftenen ved sendemandsmødet ikke måtte koste mere end 150 kr. 
 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabsoversigten var udsendt, Niels nævnte Gl.. 
Torvedag, der i år havde givet underskud, som følge af det dårlige vejr.  En tilbagebetaling fra 
”Dybbøl Turist” i forbindelse med turen til Husum, var modtaget så sent at den ikke var med på 
regnskabet. Sendemandsmødet i Aalborg havde også kostet mere end dobbelt så meget som året 
før, p.g.a. flere deltagere og højere priser. Der er stadig et overskud på bundlinien. 
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 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
Ingen. 

 Indmeldelse: 
Per Ingemand Nielsen. Genindmeldeldse. 
Finn Frederiksen. Pind II. Prop. Erik Bodal. 1946. 
Aage Walther Otto. Pind I. Prop. Teodor Rendtorff. Alle blev godkendt. 
 
Afgået ved døden.  
Ingen 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 353 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte bankospillet den 5. november, der er p.t. 53 
tilmeldte.Til spisningen den 16. november, Stegte Ål, er 30 tilmeldte. Tilmeldingen til 
julefrokosten den 2. december er også i gang. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim nævnte den planlagte tur til Tirpitz museet i Blåvand den 2. 
november. Turen kan gøres for 450 kr. pr. deltager hvis 40 deltager. Prisen dækker buskørsel, 
morgenkaffe, entre til museet og frokost i Esbjerg Marineforening. 
Udvalget har planlagt en evalueringsaften for deltagerne i Husumturen og andre 
interesserede, torsdag den 23. november. Der regnes med en mindre deltagerbetaling hertil. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Niels nævnte at han gerne så at flere annoncerede i vort blad. Jim 
omtalte andre foreningers blade, hvoraf nogle var overfyldt med annoncer, så det var svært at 
finde redaktionelt stof. Hvis vi skulle have flere annoncer måtte sideantallet udvides, og det 
ville medføre en højere pris på trykningen. Som det er nu, betaler annoncørerne stort set hvad 
bladet koster. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Ikke noget hertil. 
  
5 e. Skytteudvalget. Niels nævnte at der var færre deltagere ved onsdagsskydningen. 
Skydningen med autister var ikke startet endnu. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  
    Programmet for sæson 2017/2018 er færdigt og uddelt sammen med det nye blad. 
Henning omtalte foredraget om Coasterfart, med Holger Munchaus, den 28  
september.Næste foredrag er den 26. oktober hvor emnet er Flyvevåbnets rednings- og 
transport helikopterservice. 
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6. Mærkedage. 
Navn Dato Anledning Gave.  

 Ejner Villy Madsen 04. november 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Morten Zink Mikkelsen 10. november 2017 50 år 2 fl. vin 
 Kjeld Bähring 14. november 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Germann Feltheim Gaardholm20. november 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Erik Baagøe Larsen 29. november 2017  65 år - 
  
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 28. november 2017. Kl. 16.00.  
  

8. Eventuelt. Niels oplyste at der nu er blevet mulighed for mobil pay i baren i Marineforeningen, 
ordningen vil træde i kraft den 1. januar 2018. Der opsættes skilt herom med  nummeret, ligesom 
barpersonalet vil blive informeret om systemet. 
Mobilpay kan kun bruges ved køb i baren, andre betalinger skal foregå som hidtil. 
 
Mødet sluttede 17.30. 

 
  

 


