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Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. november 2014 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Walter, Freddy, Jim, Dorte, Kaj, 
               + Revisor Torben Tranberg. 
 
 

 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. Ny hjemmeside. Status ved Finn Nielsen Hvis man går ind på Landsforeningens 

hjemmeside, og derfra til Svendborgs, vises den gamle hjemmeside stadig. Dette vil blive 
rettet.  

.   
 2b. Flagbastion. Færdig. El til projektør færdig. Faktura mangler. Erik kontakter Ring-Andersen. 
 
 2c. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status 

Der arbejdes med at tilpasse vedtægterne fra Faaborg kanonlav til vort behov. 
 
 2d. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Orientering om økonomi, Niels Marcussen. 

Strategi for det videre forløb. Torben Tranbjerg deltager i mødet. Der blev ikke på den 
ekstraordinære generalforsamling sat noget beløb til køb af ejendommen. Hvis den kunne 
købes for 3 mill. Skal der skaffes 1 million til ombygning. Skulle købsprisen være 4 mill. 
mangler der således 2 mill. Der var enighed om at et bud på omkring 3 mill. ville være en 
fair pris. Torben og Erik udfærdiger et brev med vort bud, og afsender det i denne uge. 
Der vil også blive forsøgt at skaffe nogle fondsmidler. 

 
 2e. Julekoncert. Status. Kontrakt med Jesper Lundgaard.Der er nu solgt biletter for ca. 50.000 

og hele forestillingen koster 73.000 kr. Der er solgt 8 billetter til folk udefra, efter vor 
annonce i ”Under Dannebrog”, annoncen kommer også i næste nummer af bladet. 

  Erik Andersen vil kontakte maritime virksomheder, og forsøge at sælge billetter der. 
  Der var kritik af at Jesper Lundgaard holder en anden koncert samme dag. 
 
 2f. Fanø Marineforenings 70-års Jubilæum. Indbydelse. Ingen deltager herfra. 
 
 2g. Rottefælderevyen. Tilbud om særforestilling 2015. Der var ingen interesse herfor. Det ville 

være bedre evt. at lave en efterårsfest for medlemmerne. 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Der var ikke noget væsentligt nyt hertil. 
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 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. 
4a. Ole Larsen.  Prop. Erik Bodal. Pind I. Godkendt. 
 
 
Udmeldelse/overflytning. 

 Ingen. 
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 havde været 60 medlemmer med til aftenen med 
ost og øl, den 28. oktober. Til julefrokosten for medlemmer, den 5. december, er foreløbig 
tilmeldt 42. Bjarne er ved at samle tilmeldinger til julefrokosten for bestyrelsen og hjælpere, den 
21. november. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der til udvalgets evalueringsmøde for Sjællandsturen den 6. 
november var tilmeldt 50 deltagere.  Erik foreslog udvalget at arrangere en rejse til Hawaii, og 
besøge Pearl Harbor. Der er forholdsvis billige flybilletter dertil. ! 
 

5 c. Redaktionsudvalget Kurt Kølle har nu overtaget redaktionen af vort blad.  
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Der er en fejl på forstærkeren i marinestuen, Finn arbejder på at 
løse problemet. 
 

5 e. Skytteudvalget. Der havde været distriktskydning i Faaborg, Svendborg fik sidstepladsen. 
 

 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Poul Veber 01. november 2014 70 år  2 fl. vin 
Kjeld Jæger 02. november 2014 75 år  2 fl. vin. 
Kurt L. Kølle 07. november 2014 65 år.  - 
Niels A. Binder 28. november 2014 75 år  2 fl. vin. 
Mogens Felle 28. november 2014 70 år  2 fl. Vin 
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 7. Næste møde fastsættes. Der blev ikke fastsat nogen ny mødedato.  Man afventer et svar på vor 
henvendelse om Færgevej 5, derefter udsendes besked om næste møde. 

 

 8. Eventuelt. Niels nævnte at Svendborg er vært for Distriktsmødet i skyttelavet søndag den 1. marts 
2015. Der kommer 30 – 35 medlemmer til frokost. 

  
Erik omtalte de to udvalg der var nedsat til at vurdere Marineforeningens fremtidige struktur. I det ene 
udvalg var Knud Erik Møller fra Svendborg med. I det andet var Jan Ruddy Christensen fra 
Ærøskøbing, og han havde ikke deltaget i nogle af udvalgets møder. Angiveligt fordi der ikke var nogen 
betaling af rejseudgifterne ved disse møder. Erik mente der nok skulle holdes et ekstraordinært 
distriktsmøde, og vælges en anden. Det blev nævnt at når hovedledelsen nedsætter udvalg og 
indkalder til møder, burde man også betale rejseomkostningerne herved. 
     

 


