
24-09-2017 

1 

Svendborg Marineforening 

Mødereferat fra bestyrelsesmødet september 17..docx 

 
Referat fra bestyrelsesmødet: 

 
Bestyrelsesmøde fredag den 22. september 2017 kl. 15.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700  
Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Walter, Finn, Dorte, Jim, Henning. 
Afbud fra Niels & Kaj. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt uden bemærkninger. 
   Referent: Jim Mollerup. 

1a. Nye punkter til dagsordenen. Walter nævnte her at det var nødvendigt at finde nye aktive 
medlemmer som kunne og ville være med til at løse mange af de nødvendige opgaver for at 
foreningen fremover kan fungere. Der mangler frivillige i kabyssen, det kan blive nødvendigt at 
aflyse spisningen på lørdage, hvis der kun er én mand i kabyssen. Rengøringsholdet om 
tirsdagen har også brug for mere hjælp. Der var flere forslag fremme om hvad der kunne gøres, 
og der arbejdes videre med sagen. 

      
 

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

 Lyskilder på parkeringsplads. Påbygning af censorer til tænd/sluk. Under 
udarbejdelse. Erik Gammelgaard/ Erik Bodal. Dette er endnu ikke blevet monteret, 
det var aftalt det skulle være klar inden vi går ind i den mørke tid, og det er snart ! 
 

 Sikring af naboparkeringspladser mod misbrug af vore gæster. Kaj Kruse.             
Dette punkt blev udsat, da Kaj Kruse ikke var tilstede. 

 

 Udskiftning af garageport i kælder. Finn har indhentet tilbud på forskellige løsninger 
på problemet. Beslutning venter til kassereren er hjemme igen efter ferie. 

 

 Adgangsforhold til marinestuen for gangbesværede. Der har tidligere været talt om en 
elektrisk lift, som kunne monteres på brandtrappen. Det blev nævnt at man måske 
kunne få støtte hertil fra nogle fonde. Dorte undersøger mulighederne.  

 
2b. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget kr. 10.856,25.                      

46 deltagere. Evaluering. Turen til jubilarstævnet blev vellykket. Bussen var ikke fyldt op, 
og det blev nævnt at hvis der var ledige pladser, burde ægtefæller / ledsagere kunne 
deltage.  

 
2c. Flagbastionen. Kommunen har oplyst at flagbastionen vil blive nedtaget den 5. oktober   
      og ca. 8 dage frem, på grund af nogle filmoptagelser på havnen.             
 
2d. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Koordineringsmøde for organisering af sendemandsmøde 10.oktober kl. 16.00 
 
2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Status. Afsluttet 
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2g. Besøg af 9 hjemmeværnshistorikere tirsdag, den 22. august 2017 kl. 14.00. 

 Deltagere dele af bestyrelsen samt Kurt Kaysen, Henning Rose og Jens Møller 
Madsen. Status.  Mødet var afviklet til stor tilfredshed fra gæsterne. 

 
2h. Deltagelse i mindehøjtidelighed 29. august 2017 kl. 14.00. Indvielse af nyt 

krigssejlermonument i Mindelunden. Evald Brink og Kurt Kaysen deltager. Status. 
Referat og billeder er omtalt i ”Under Dannebrog” og Svendborg Marineforenings blad. 

     DR-TV sendte direkte fra højtideligheden. I forbindelse med flagdagen den 5. september 
og kransenedlæggelse på kirkegården, blev tv-filmen vist  ved en efterfølgende 
sammenkomst for de fremmødte i marinestuen. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Udsat da kassereren er på ferie. På sidste møde fremgik 
det af regnskabet at der var et betydeligt underskud i slopkisten, dette er der nu kommet en 
forklaring på: Jim oplyste at  Svendborg Marineforening har aftalt at levere et antal caps til 
Marineforeningen i Nuuk.  Den dag regnskabet blev skrevet ud, var varerne leveret til Grønland og 
betalt af Svendborg. Efterfølgende er beløbet kommet ind fra vennerne i Nuuk, så der igen er 
balance i regnskabet. 

  
         

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: 
Finn Kromann. Udmeldt i restance. Genindmeldes. 
Ib Vindt. Udmeldt i restance. Genindmeldes. 
Kim Henriksen. Udmeldt i restance. Genindmeldes. 
Nicolai Andersen Pind II. Prop. Erik Andersen. 1973   
Lars Udengaard. Pind II. Prop. Erik Bodal. 1954.          Alle blev godkendt. 
 
Afgået ved døden.  
Jørgen Philip Rasmussen, død 28. august 2017. 
Jens Børge Jensen, død 5. september 2017. 
Erling Bothe, død 5. September 2017. 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 352 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte 3. august gl. torvedag, på grund af den megen regn, 
var der solgt meget mindre end de forrige år.  
Fregatskydningen i Christiansminde var forløbet fint. 
Foreningsmiddagen den 7. september havde haft 54 deltagere.  
Endvidere omtalte Bjarne de kommende arrangementer.  

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at 47 deltagere havde været med på turen til Husum og 
omegen. Det var blevet foreslået at arrangere en dagtur til det nye Tirpitz-museum i Blaavand, 
og det arbejdes der med. 
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5 c. Redaktionsudvalget. Redaktøren oplyste at bladet for oktober kvartal var færdigt og 
uddelingen var i gang. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Har været omtalt under pkt. 2a. 
  
5 e. Skytteudvalget. Onsdagsskydningerne er startet. Ved den årlige kapskydning med de 
øvrige forsvarsforeninger i Svendborg, lykkedes det for første gang skytterne fra Svendborg 
Marineforening at hjemtage sejren som det bedste hold. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  
    Programmet for sæson 2017/2018 er færdigt og uddelt sammen med det nye blad.Første 
foredrag er torsdag den 28. september, hvor Holger Munchaus kommer og fortæller om 
Dansk coaster fart. 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
 Peter Dannerfjord 05. september 2017  50 år 2 fl. vin. 
 Jimmy Nielsen 07. september 2017 60 år 2 fl. vin 
 Bjarne Bekker 27. september 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Evald Thomsen 06. oktober 2017  80 år 2 fl. vin. 
 Niels Aage Henriksen 11. oktober 2017  80 år 2 fl. vin. 
 Peter Stenfeldt Mathiasen 22. oktober 2017 50 år 2. fl. vin. 
 Bent Sivertsen 23. oktober 2017 90 år 2. fl. vin. 
 Jørn Gustafson 28. oktober 2017 60 år 2. fl. vin. 
 Søren Hansen 29. oktober 2017 75 år 2. fl. vin 
 Helge Hansen 31. oktober 2017 70 år 2. fl. vin.  
  

 
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 16.00 
 
      
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. kl. 16.00 
  

8. Eventuelt.  Erik meddelte at distriktsmødet i Faaborg, den 17. september var blevet aflyst, på 
grund af for få tilmeldinger. 
Jim spurgte om mødedage for bestyrelsen i november og december ? 
Fra kommunen var oplysning om en planlagt lysfest på Frederiksøen, den 2. december. 
 
Mødet sluttede kl. 17.00 

 
  

 


