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Svendborg Marineforening 

Mødereferat april 2015 

 
Referat fra: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Walter, Dorte, Jim, Kaj, Kurt. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde : Niels Fog havde pr. mail nævnt at informationer til ham og 
redaktøren gerne skulle sendes digitalt. Referatet blev herefter godkendt. 

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

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Færgevej 5. Godkendelse af udbudsmateriale og tilbudsindhentning. Takke brev til fonden 

fremsendes. Niels havde udsendt tegninger og udbudsmateriale til bestyrelsen, og 
gennemgik disse og oplyste om de nødvendige ændringer i Færgevej 5. Herunder fremkom 
forskellige forslag til ændringer som vil indgå i projektet. Hvor der er flere 
løsningsmuligheder, vil det valgte også afhænge af prisen, som ikke er kendt endnu. 

 
 2b.  Oplæg fra Kurt Kølle og Niels Fog-Petersen til forbedring og standardisering af de 

oplysninger som optages i bladet og på hjemmesiden. Stof til Under Dannebrog.               
Det er Kurt Kølle der fremover skriver til ”Under Dannebrog” 

 
 2c. Oprettelse af et kanonlav. Kontakt til Faaborg Kanonerlaug om afholdelse af kursus. 

Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status.Punktet bør udgå af dagsordenen, da 
kanonlavet er etableret, der mangler kun oplysning fra Faaborg om hvornår der holdes 
kursus. 

 
 2d. Omkostninger for ydelser ifb.m. foreningsarbejde. Transport og forbrugsartkler.Kurt Kølle 

spurgte om muligheden for kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til Ringe, når der 
skulle aftales trykning af bladet, og senere afhentning af dette. Ønsket kunne ikke 
imødekommes, da mange andre også kører for foreningen, og det ville blive en stor udgift 
hvis der blev åbnet for kørselsgodtgørelse. Som reglerne er nu, gives kun 
kørselsgodtgørelse til sendemandsmøder og distriktsmøder. Formanden tilbød at afhente 
bladet hver gang, så der derved blev mindre kørsel for Kurt. 

 
 2e. Distriktsmøde i Bogense, søndag, den 8. Marts 2015 kl. 11.00. Bemærkninger til referatet. 
  Ingen bemærkninger hertil. 
 
 2f. Sct. Jørgens Park 5. Maj 2015 kl. 14.00. Forberedelserne på plads. Frokost for 

Landsformand og Borgmester, i Marinestuen, ok. 
 
 2g. Langelands Garderforening. Indbydelse til drøftelse af 5. Sep. Arrangementet. Status ved 

Bjarne.Langeland ønskede samarbejde om dagen, men da eftermiddagen er optaget af 
aktiviteter her, kan vi kun deltage hvis det blev om formiddagen. Dette er meddelt 
Langeland. 
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 2h.. Sendemandsmøde i Brønbby 1 – 3 maj 2015. Bjarne bærer afdelingens stemmer.         
Ikke noget nyt herom. 

 
 2i. Kontakt til jubilarer i Søværnet. Fejl i tidligere udsendt liste. Kontrol før der udsendes 

breve.Erik har udskrevet en ny og korrekt liste, Niels sender breve. 
 
 2j. Shantykor Festival Svendborg 24 -26 juli 2015. Åbning  af Marinestuen. Finn undersøger 

hvornår der skal være åbent, og hvem der tager sig af det. 
 
 2k. Havneforeningen generalforsamling 29. april 2015. Lån af Marinestuen. Hvem 

passerbaren?  Kaj og Dorte står for baren den dag. 
  
 2l. Besøg fra  Randers Marineforening 5. September kl. 13.00. Skafning. Kan være et problem, 

da Marinestuen er ved at lukke ned i forbindelse med flytningen. Erik kontakter Randers og 
hører om det kunne blive en anden dag. 

 
 2m. Svendborg Havn. Lån af Marinestuen. Lidt servering. Et møde den 18. maj er ok, et møde 

den 29. april må afslås, da Marinestuen er optaget. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Restanter?? Regnskab forelå ikke idag, da der har været stor trafik af penge ud 

og ind, i forbindelse med købet af Færgevej 5, og det hele endnu ikke er på plads.  
Der er stadig 16 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. 

 

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

 
 Udmeldelse: 
 Anders Ove Frahm, indm. 2006 
 Tom Christensen  indm. 2011 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Steffen Kramer Nielsen. Død 28.03.2015. 
Torben Nielsen. Død 04.04.2015 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 380 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget.  Bjarne omtalte kammeratskabsaftenen med 42 deltagere. Til Sct. Hans 
er foreløbig tilmeldt 59 deltagere. På lørdag opsættes listen til årets sejltur med ”Viking” og 
”Caroline S ” Turen går til Ærøskøbing den 12. juli. 
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5 b. Rejseudvalget. Jim nævnte at depositum til efterårsturen skal være betalt inden 1. maj. 
 

5 c. Redaktionsudvalget  Ikke noget nyt. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Ikke noget nyt. 
 
5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt, ferielukket. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Dorte Clausen 23. april 2015  50 år  2 fl. vin. 
Ane-Marie Larsen 25. april 2015  65 år  - 
Hans Jørgen Groth 28. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
Frank Neergaard Bjerg 30. april 2015  70 år  2 fl. vin. 
Jørgen Bech 07. maj 2015  70 år  2 fl. vin. 
Eskild Plate Kristensen 08. maj 2015  75 år  2 fl. vin. 
Jim Lindegaard 15. maj 2015  60 år  2 fl. vin. 
Frank Hansen 22. maj 2015  65 år  - 
 

 7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 26. maj 2015. Kl. 16.00. i Marinestuen.  

  
Når tilbuddene på ombygningen af Færgevej 5, kommer ind, kan det blive nødvendigt med et ekstra 
møde. 
 

 

 8. Eventuelt. Der blev spurgt om et navneskilt og evt. et skibsanker i forhaven på Færgevej. 
Kaj Kruse ville gerne have rettet teksten i bladet om at Kurt Kølle er 1. suppleant og Kaj Kruse er 2. 
suppleant. Begge er valgt for et år ad gangen, og hvem der i givet fald indtræder i bestyrelsen 
afhænger af om det er et pind 1. medlem der udtræder eller et pind 2 medlem. Foreningens vedtægter 
siger at bestyrelsen altid skal bestå af 2/3 pind 1. medlemmer. 
Walter foreslog at der blev installeret en vaskemaskine i kælderen i Færgevej 5, så man ikke mere 
skulle tage ting med hjem og vaske. 
     

 


