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Referat fra mødet den 28. november: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Walter, Dorte, Jim, Henning. Kaj. 
Afbud: Finn. 
 

 1. Godkendelse af referater fra sidste møde. Referat godkendt. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Dorte ønskede et punkt til drøftelse af foreningens 
annonce i Havneforeningens blad. Pkt. 2,f 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Lyskilder på parkeringsplads. Lyssensor mod parkeringsplads er monteret.  
Nødvendigheden af montering af endnu en sensor mod hoveddør overvejes. 
Dette vil blive udført snarest. 
 

 Sikring af naboparkeringspladser mod misbrug af vore gæster. Skilt fremstillet. 
Opsætning mangler. Kaj Kruse. Kaj aftaler nærmere med naboerne. 
 

 Udskiftning af garageport i kælder. Porten er repareret og hermed levetidsforlænget. 
Der mangler nu kun en skinne i gulvet, det vil blive lavet. 

   
 

2b. Udlån af skibsmodel til udstilling i Museumshallen ved Fregatten Jylland. Kurt Kaysen 
kontakter museet og er kontaktpersom på denne opgave. Afventer svar fra Museet. 

 Der er endnu ikke kommet svar fra museet. 
 
2c. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Koordineringsmøde for organisering af sendemandsmøde 10. oktober 2017 kl. 16.00. 
Status.  Der tages kontakt til Erhvervsskolen, for at høre om mødet helt eller delvis 
kan holdes der. Bjarne oplyste at leje af et telt ville koste omkring 30.000 kr. Det blev 
også nævnt at der var lokaler på Frederiksøen, som måske kunne bruges. Der 
indkaldes til et nyt møde om sendemandsmødet, Tirsdag den 23. januar kl. 16.00 

 
 2d. Generalforsamling 2018.  

 På valg: Formanden, Walter Storm, Finn Nielsen. Disse indstilles til genvalg. 
 

 Generel debat om bestyrelsesmedlemmernes arbejde i foreningen. Det blev nævnt at 
det var vigtigt at så mange som muligt tog del i de mange opgaver der var for at sikre 
foreningens drift. 

 

 Løsning at foreningens afbejdsopgaver generelt. Bl.a. Bar, kabys og flagbærer. 
Walter nævnte at der manglede ledere til kabyssen, som kunne tage sig af indkøb og 
økonomi. Der er også behov for et nyt emne som flagbærer, flere blev nævnt, der 
arbejdes videre med dette. 
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 2e. Årets Mariner 2017. Forslag til emner. Flere navne blev nævnt i den forbindelse,  
 udnævnelsen sker ved nytårsmønstringen, den 6. januar. 
 

 2f .Marineforeningens annonce i Havneforeningens avistillæg. Dorte havde ønsket sagen til  
debat, da hun ikke mente Marineforeningen skulle støtte politiske holdninger. Annoncen var 
besluttet af et lille flertal i bestyrelsen, ud fra at man tidligere havde bakket op om 
Havneforeningen. Det blev nævnt at fordi man annoncerede i en avis var man nødvendigvis 
ikke enig i avisens holdning. Der var enighed om at Marineforeningen ikke støtter politiske 
formål fremover. Marineforeningen er og skal være upolitisk. 
I forbindelse med debatten på nettet om denne sag, nævnte formanden at det var vigtigt at 
man sendte sine svar og meninger til hele bestyrelsen, så alle var orienteret samtidig. 
 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regskabsoversigten var udsendt til bestyrelsen. Det ser  
 fortsat ud til at året ender med et mindre overskud.  
 

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

 Indmeldelse: 
Finn Harris Kromann. Genindmeldes. 
Ib Vindt. Genindmeldes. 
Kim Henriksen. Genindmeldes. 
Søren Bjørn Søgaard. Pind I. 1946. Prop. Kurt Kaysen   
Godkendt.  
 
Arne Bollow Hansen – overflyttet til Faaborg Marineforening. 
 
Afgået ved døden.  
Fritz Nadolny, død 25. november 2017 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 348 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 
Afdelingen har mistet 34 medlemmer i 2017. Aktiv handling for modvirkning af denne udvikling? 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der p.t. kun var 39 tilmeldte til julefrokosten. 
 Den årlige fest for bestyrelse, udvalgsmedlemmer og hjælpere der har arbejdet for  
 foreningen i årets løb, finder sted fredag den 26. januar kl.18.00 
 

5 b. Rejseudvalget. Jim nævnte at udvalget havde haft en tur til Tirpitz museet i Blåvand og 
spisning hos Esbjerg Marineforening, den 2. november, med 47 deltagere. Den 23. november 
holdt man en evalueringsaften for deltagerne i Husum-turen og andre interesserede, med 
spisning, film og fotos fra turen. Endvidere lidt om næste års rejsemål. 40 deltagere var mødt. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Redaktøren oplyste at det meste materiale til det næste blad var 
på plads. Der sættes en tydelig notits på forsiden om at kontingent for 2018 skal være betalt 
inden 1. februar. 
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5 d. Hus- og lokaleudvalget.  Udskiftning af belysning. Man havde nogle LED armaturer 
liggende. Disse kunne opsættes i garderoben. 
Der var behov for en overdækning ved hoveddøren, muligheder og pris undersøges. 
  
5 e. Skytteudvalget.  Niels oplyste at skydesæsonen er startet. Der holdes julefrokost den 
13. december. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  

Årets sidste foredrag torsdag, den 30. november 2017 kl. 19.00. Chef for 
Marinehjemmeværnet Henrik Holck Rasmussen. Fotograf mangler? Jim har lovet at 
fotografere. 
Henning nævnte at foredragene kører godt økonomisk Dorte foreslog at de studerende på 
SIMAC og Søfartsskolen skulle kunne komme ind til foredragene til halv pris, mod 
forevisning af studiekort. Der var enighed om at det ville være en god ide, hvis de øvrige 
samarbejdspartnere var enige, ville det gælde fremover. Henning undersøger sagen. 

 
6. Mærkedage 

Navn Dato   Anledning 
 Gave 
 Finn Nielsen 10. december 2017  70 år 2 fl. vin. 
 Torben Axelsen 22. december 2017 80 år 2 fl. vin 
 Tage Eriksen 27. december 2017  85 år 2 fl. vin. 
  
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 9. januar 2018. Kl. 16.00.  
 
 Underskrift af regnskab og opsamling før generalforsamling  
 fredag, den 2. februar 2018 kl. 15.00 
  

8. Eventuelt.  Det blev indskærpet at alle arrangementer i Marinestuen skal skrives ind i kalenderen, 
så man undgår at flere arrangementer falder samtidigt. 
 
Walter foreslog at man fandt et andet navn på lokalerne i underetagen, da navnet ”kælderen” havde 
en negativ klang. Er der gode forslag til et nyt navn, hører bestyrelsen gerne om det. 
 
Mødet sluttede kl. 18.15. 

 
  

 


