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Svendborg Marineforening 

Mødereferat april 2017 

 
Referat fra bestyrelsesmødet: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2017 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Dorte, Jim, Henning, Kaj. 
Afbud fra Walter. 
 

 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.  

 Nye lyskilder i parklamper på parkeringsplads. Der er indkøbt nye pærer til de 2 
lamper ved parkeringspladsen. De nye giver meget mere lys end de gamle. 
 

 Blomster til udendørsterrasse i sommersæsonen. Der anskaffes nogle krukker og 
planter til terassen, så det kan være pænt til sommeren. 

 
 2b. Sendemandsmøde i Aalborg 2017. Gennemgang af det udsendte materiale. 
 Endeligt deltagerantal. Bjarne, Niels, Jim, Erik, Kurt, Tom, Børge og Jørgen. 
 Orienteringsmateriale er udsendt. Gennemgang af materialet.  
                   Materialet blev gennemgået på sidste møde, der er ikke kommet noget nyt. Det er aftalt at 

køre sammen, i egne biler til Aalborg. 
 
2c. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget. Tilmeldinger. 
Der er p.t. omkring 20 tilmeldinger fra Svendborg, heraf en del ikke jubilarer. Hvis der bliver 
pladsmangel, har jubilarerne fortrinsret. 
 
2d. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020. Møde med Erhvervsskolen. Peter 

Rosenbæk. Svendborg Marineforening er vært for sendemandsmødet i 2020.Der vil 
snarest blive afholdt et møde, for at aftale om skolen kan tage sig af en del af 
arrangementet. Der vil senere blive nedsat et udvalg der kan tage sig af alle de andre 
ting. Der skal også allerede nu træffes aftaler med hoteller og indkvarteringssteder. 

 
2e. Oprettelse af en Facebookprofil. Ansvarlig: Jens Larsen. Jens har tilbudt at oprette og 

passe en sådan profil. Der var enighed om at sætte det i gang. Dorte deltager som 
bestyrelsens repræsentant.  

 Dette skal ikke på nogen måde erstatte hjemmesiden, der fortsætter uændret. 
 
2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Steen er i gang med forskellige aktiviteter, 

og arbejder de timer han kan. 
 
2g. Kontingentfritagelse for medlemmer med mere end 50-års medlemskab. 
      Erik stillede dette forslag, og da det kun drejer sig om 6 medlemmer, var der enighed om 

at det gælder fra og med 2018. 
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 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabsoversigten var udsendt. Der mangler fortsat 
omkring 28.000 kr. i kontingentindtægter, i forhold til sidste år. 
 

 Restanter.Der er endnu 66 på restancelisten. Kaj foreslog at man kører ud og afleverer 
personligt et brev med opfordring til at betale det skyldige. Kaj ville gerne besøge de medlemmer 
der bor i hans nærområde. Henning vil også deltage. Erik og Dorte sender mail til dem de har 
kontakt til. Niels udsender restancelisten til bestyrelsen. 
 
Niels forlod mødet kl. 17.00 på grund af andet møde. Forinden behandledes pkt. 5. e 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: Ove Pilgaard, pind 1. Godkendt. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Peter Knud Madsen død 27. marts 2017. 
Arne Christensen død 28. marts 2017 
Mogens Johannes Hansen død 13 april 2017 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 367 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede kammeratskabsaftenen den 20. april, der er 
kun tilmeldt 24 deltagere, hvilket er for lidt. Det kan måske skyldes at der er for mange 
arrangementer.  Men det afvikles som planlagt. 
Gl. Torvedag, torsdag den 3. august, alle aftaler er på plads, på samme måde som sidste år. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der er 52 deltagere på listen til turen i september. Det blev 
nævnt at man må være mobile og selvhjulpne for at kunne deltage, da der ofte er en del vej at 
gå ligesom der kan forekomme trapper. Dette bør måske skrives ind i fremtidige programmer. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Ikke noget nyt. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
 Evaluering af arrangementer i Marinestuen. Det blev foreslået at lave en blanket hvor man 
kunne registrere hvilket arrangement der havde været, hvem var ansvarlig, hvor mange havde 
deltaget, og hvor stor omsætningen havde været. Dette for at kunne vurdere om de 
nuværende regler for lån / leje af lokalerne er i orden. 
 
Tirsdag den 25. april holder foreningen Svendborg Havn, generalforsamling i Marinestuen. 
Onsdag den 26. april holder Foreningen Caroline S generalforsamling i Marinestuen. 
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5 e. Skytteudvalget. Niels oplyste at man havde forlænget sæsonen med en uge i begge 
ender, og nu havde holdt afslutning onsdag den 12. april. Skydningen med autister var p.t. 
stoppet.  
 
5 f. Maritime Foredrag. Henning omtalte sæsonens sidste arrangement i foredragsrækken: 
Besøget på færgeruten Spodsbjerg – Taars. Omkring 33 havde deltaget i en vellykket og 
interessant aften. 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
Ejvind Jensen  11. maj 2017 60 år 2 fl. vin. 
Evald Brinck  17. maj 2017 95 år  2. fl. vin. 
Benny Thygesen 17. maj 2017 60 år 2. fl. vin. 

 Lars Erik Hornemann 17. maj 2017  60 år 2 fl. vin. 
Jens Jepsen Nielsen 19. maj 2017 75 år 2 fl. vin. 
Bent Møller Nikolajsen 24. maj 2017 80 år  2. fl. vin. 
Tonni Jensen  25. maj 2017 60 år 2. fl. vin. 

 Frank Brade Jørgensen 26. maj 2017  70 år 2 fl. vin. 
 Hans Harald Halberg 30. maj 2017  75 år 2 fl. vin. 

 
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 16. maj 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 27. juni 2017. Kl. 16.00.  
 Tirsdag, den 08. august 2017. Kl. 16.00.  
 Fredag, den 22. september 2017. Kl. 15.00.  
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. Kl. 16.00.  
  

8. Eventuelt.  Bjarne omtalte igen kanonen til fregatskydningen, der var endnu ikke lavet nogen. 
Bjarne ville gerne have målene, så man kunne få fremstillet det nødvendige. 
 
 
 
Mødet sluttede 17.40. 

 
  

 


