
Svendborg Marineforening. 

 

Mødereferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. marts 2015.  

Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Walter, Dorte, Jim, og Kurt Kølle, endvidere deltog 

revisor Torben Tranberg. 

Dagsorden: Status på køb af ejendommen Færgevej 5. 

Efter at A.P. Møller Fonden har givet tilsagn om 2,1 mill.  Er det nu muligt at 

overtage den ønskede ejendom. 

Papirarbejdet i forbindelse med handlen er sat i gang. 

Der skal erlægges 200.000 ved underskrift af købsaftalen.  

I den forbindelse underskrev bestyrelsen en bemyndigelse til kassereren for at han 

kunne hæve de nødvendige midler i banken.  

Det forventes at ejendommen kan overtages den 15. april 2015. 

Midlerne fra Fonden forventes når skødet er underskrevet, vort tilgodehavende ved 

kommunen når vi er fraflyttet de nuværende lokaler, der er 6 mdr. opsigelsesfrist. 

Niels udfærdiger udbudsmateriale om de nødvendige ombygninger. 

Der satses på en totalentreprise, da det er for tidskrævende med mange forskellige 

håndværkere. I første omgang handler det om fjernelse af vægge, etablering af 

kabys, nye toiletter, nyt trægulv og el-arbejde. 

Hvis vinduerne udskiftes bør det være nogle der passer til huset, evt. med sprosser. 

Niels fremlagde tegninger af huset og omtalte ændringerne. 

Det blev nævnt at man skal have tinglyst retten til indkørsel til grunden fra 

Tuxensvej. 

Lejeaftalen for 1. salen fortsætter uændret. 

Erik fremlagde en organisationsplan for projektet. Som byggeledelse fungerer Erik, 

Niels, Bjarne og Finn.  

Kurt Kølle tilbød sin hjælp, med den erfaring han har fra byggerier på Søfartsskolen 

m.v. 



Det blev nævnt at Garderforeningen, Caroline S foreningen, Hjortøboens bådelaug 

og ”Viking” evt. kunne få lokaler i huset. 

Der blev efterlyst forslag til et skilt på huset eller i forhaven så det var synligt at her 

bor Svendborg Marineforening. 

 

 

 

Når bestyrelsen alligevel var samlet var der et par andre ting til behandling: 

Den nye Flådeliste kommer ikke mere ud sammen med ”Under Dannebrog”, men 

der er modtaget et antal som medlemmerne kan afhente i Marinestuen. 

Godkendelse af nye medlemmer: 

Johannes Leif Hansen, pind 1. født 1939.  proponent Erik Bodal. 

Flemming Jensen, pind 1, født 1945, proponent Ove Frisch. 

Begge godkendt.  

Randers Marineforening vil gerne komme på besøg den 5. september kl. 13.00 

Dette blev godkendt. 

Bestyrelsesmødet den 14. april er aflyst. Ny mødedato følger. 

 

Referent: Jim Mollerup. 

 


