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Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Finn, Jim, Dorte,  Kaj, + Torben til behandling af pkt. 3 
Afbud: Freddy & Walter. 
 
 

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

     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status. 

Kaj kunne oplyse at der ikke er nogen krav fra myndighederne om vedtægter og 
generalforsamlinger, men de ansvarlige for skydninger og indkøb af krudt, skulle kunne 
møde med en ren straffeattest. Flere har ønsket at være med, og de vil blive sendt på 
kursus så snart det er muligt. 

 
 2b. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Fondansøgning fremsendt. 
  Der afventes svar på den fremsendte ansøgning. 
 
 2c. Generalforsamling 2015. Medlemmer på valg. Afholdes på SIMAC Gråesvej.                       

(Navigationsskolen). Konstituering – Fotografering. Da generalforsamlingen er flyttet fra 
Marinestuen til Simac, vil der være folk i Marinestuen til at vejlede de medlemmer som ikke 
er klar over flytningen. På Simac opstilles 100 stole ved borde, + ekstra stole efter behov. 
Øl og vand medtages fra Marinestuen. Efter generalforsamlingen mødes bestyrelsen til 
fotografering. 

 
 2d. Deltagelse i flag- & faneparade 16. april i anledning af Majestætens 75 års fødselsdag. 

Deltagere: Flagbærerne og andre interesserede, der er buskørsel fra Nyborg. 
 
 2e. Distriktsmøde i Bogense, søndag, den 8. Marts 2015 kl. 11.00.Programmet udsendes. 
   Erik, Bjarne & Niels deltager, + evt. Knud Erik Møller. 
 
 2f. Sct. Jørgens Park 5. Maj 2015 kl. 14.00. Forberedelserne på plads. Erik har skrevet til 

kommunen, vej og park, omkring anlægget i parken. Marineforeningens landsformand  
  Ole Løje Jensen kommer og taler. 
 
 2g. Ændret postlevering af Under Dannebrog. Vil fremtidigt blive fremsendt via Post Danmark-

omslaget ”Med Rundt”. (Omkostningsreducerende foranstaltning) Orientering på 
hjemmesiden og på opslagstavlen. Jim nævnte i den forbindelse at de vindjakker der er 
annonceret i bladet, fortsat ikke kan fås i slopkisten, det er samme annonce som var i sidste 
nummer. Der er endnu ikke klarhed over hvornår der kan leveres nye vindjakker. 

 
 2h. Indbydelse til Ide – udvikling på maritimt museum / oplevelsescenter. Status 
  Kommunen holder fortsat nogle møder i Marinestuen herom. 
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 2i. Sendemandsmøde i Brønbby 1 – 3 maj 2015. Deltagere. Varslet forslag: kontingentstigning 
kr. 10,- grunder bortfald af portostøtten. Deltagere ? Orienteringsmateriale er vedhæftet. 
Fra bestyrelsen deltager Bjarne, Niels og Jim. Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer 
får betalt rejse og hotelophold, andre må deltage for egen regning. 

 
 2j. Kontakt til jubilarer i Søværnet. Som tidligere nævnt sender Niels brev ud til jubilarerne. 
 
 2k. Shantykor Festival Svendborg 24 -26 juli 2015. Åbning  af Marinestuen. Der var enighed 

om at holde Marinestuen åben i et vist omfang under festivalen. Hvis der skulle spises, 
kunne det være øl og pølser. Aftales senere samen med Walter. 

 
 2l. Havneforeningen generalforsamling 29. april 2015. Lån af Marinestuen.  Dette blev 

godkendt, Tom kontaktes herom.    
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Gennemgang og underskrift af årsregnskab  Revisor Torben Tranberg 
gennemgik årsregnskabet for 2014. Det viste et overskud på 61.269 kr. Efter gennemgangen 
blev regnskabet underskrevet af bestyrelsen. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Ved optagelsesønske fra Pind II og Pind III medlemmer oprettes venteliste således optagelse kan ske i 
forbindelse med frafald fra eksisterende medlemmer med samme baggrund. 
 
Udmeldelse/overflytning. 
Medl. Nr. 44248 Frederik Eriksen ønsker at melde sig ud. Taget til efterretning. 
 

 Overflytning fra Langeland:  
  
 Udmeldelse: 
  
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ingen 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 382 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der ville blive afholdt et møde med en 
forsikringsrådgiver om vore forsikringer, og evt. ændringer af disse. 
Der er tilmeldt 63 til spisningen i Marinestuen, efter generalforsamlingen. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at Jens Møller Madsen stadig arbejder med programmet for 
efterårsturen. Det vil blive fremlagt så snart det er klart.  Tilmeldingslisten er taget ned, da der 
allerede er omkring 70 interesserede, og kun plads til 52. 
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5 c. Redaktionsudvalget Ikke noget nyt. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at der var skiftet batterier i hjertestarteren. 
 
5 e. Skytteudvalget. Holder generalforsamling onsdag den 11. februar, og vælger ny formand. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Henning Schou Hansen 15. februar 2015  60 år  2 fl. vin. 
Henning Andreasen 20. februar 2015  70 år  2 fl. vin. 
Børge Jørgen Madsen 23. februar 2015  75 år  2 fl. vin. 
Niels Højlund Hansen 24. februar 2015  75 år  2 fl. vin. 
Magnus Johansen 24. februar 2015  80 år  2 fl. vin. 
Kurt Rasmussen 19. marts 2015  70 år  2 fl. vin. 
John Pedersen 20. marts 2015  65 år  - 
Arne Christensen 31. marts 2015  80 år  2 fl. vin. 
 

 7. Næste møde fastsættes: tirsdag, den 10. marts 2015. Kl. 16.00. i Marinestuen.  
 

 

 8. Eventuelt. Der er endnu 89 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent ! 
     

 


