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REFERAT fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 

1. Godkendelse af referater fra sidste møder.  
1a. Nye punkter til dagsordenen. 

     Ingen      
     Referent  Kaj Kruse.  
     Til stede: Alle 
 

2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 

2a. Distriktsformanden orienterer.  
Medlemmer som har deltaget i flådens sænkning 29/8- 1943. (Hans Harboe).  
Landskontoret sender indbydelse til Hans Harboe . Erik Bodal kører. 
 
Gave til Kronprinsen i anledning af hans 50-års fødselsdag. Personlig aflevering. 
Landsformand og næstformand har ved personligt fremmøde og direkte til kronprinsen       
afleveret gave i form af fiskegrej. Fik samtidig en snak om kronprinsens eventuelle besøg 
i Marineforeninger, hvor sådanne findes, i forbindelse med Dannebrogs anløb 
 

  2b. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  
   Godkendelse af forslag fra Sendemandsmødeudvalget.  
        Aftale med Erhvervsskolen ER truffet.  

 Der henvises til referat fra Sendemandsmødeudvalget der har holdt møde d.d.  
 
  

 2c. Ændring af prisen på lørdagsmad fra kr. 30,- til kr. 35,-. 
        Tages op på næste bestyrelsesmøde (7. aug. 2018). 

 
 2d. Installation af tyverisikring i Marinestuen.  

Er installeret og sat i drift. 
Der forekommer små småfejl. Finn tager en snak med ”fejlerne”. 

 
 2e. Opsigelse af lejemål på 1´sal. Annoncering efter ny lejer.  

 Annoncering. Nybolig er kontaktet. 
 Niels forespørger hos Nybolig for pris. 
 
 Alternativ anvendelse. 

       Blev drøftet – ingen beslutning p.t. 
 

 2f. Medlemskartotek.  
  Ansvarlig for persondataforordningen. 
  Erik er blevet underrettet om vore forpligtigelser. 
  Per Modal fra VUC indbydes til næste møde for at orientere os. 

 
   Adgang til vort nye medlemskartotek. (Kasserer og sekretær). 

 Der uddeles senere pasword til relevante personer.   
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  2g. Vindfang ved hoveddør.  
        Niels har indhentet tilbud på vindfang.  

  Tegning (i skitseform) er tidligere forevist bestyrelsen. 
  På dette grundlag er der modtaget tilbud på kr. 29.885,- ex moms (forventelig 
  slutbeløb på ca. 50.000 kr. incl. moms, maler- og elarbejde).  
      BESLUTNING – arbejdet sættes i gang. 
 

 2h. Nyborg Marineforening. Pressemøde. 
  Der afholdes på fredag den 22. juni 2018 pressemøde i Nyborg i forbindelse med 

offentliggørelse af bog om mindesmærket  ”Forstavn”. Et mindesmærke rejst i Nyborg til        
minde om Krigssejlerne. Erik, Evald Brinck og Kurt  Kaysen deltager. 

 
 2i. Jubilarstævne på Holmen 26. august 2018. 
  Kontakt til jubilarer. 
  Niels kontakter deltagere fra Svendborg (ca. 25 mulige). 
   
  Transport 
  Der arrangeres bus fra Svendborg (og opsamling i Nyborg). 
  Pris for arrangementet, der afholdes på Holmen, kr. 300,- pr. person. 
 
      3. Kassereren orienterer:  
               3a. Regnskab.  
       Niels gennemgik regnskabet, der blet taget til efterretning. 
       Regnskab drøftes nærmere ved næste møde.            
 
                     Restanter. Der laves en plan for hvorledes vi inddriver de resterende kontingenter. 

      Vi kontakter restanterne. 
 

       4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 

  
Indmeldelse: 
2 mulige medlemmer som skal have tilsendt optagelsespapirer. 

 
1 fra Nyborg med adresse i Svendborg ønsker dobbeltmedlemskab  

 
Afgået ved døden.  Ingen. 

 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 350. 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 

             Alt til underretning. 
           Nye medlemmer v/Erik. 
                    

 

5. Udvalgene Orienterer:  
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                5 a. Aktivitetsudvalget. 
 Besigtigelse af Helikopter blev aflyst grundet redningsaktion. 
 Nyt forsøg prøves i juli. 
 SANKT HANS AFTEN – p.t. 63 tilmeldte plus kabyspersonale og musik. 
 Afbrænding af bål er p.t. aflyst. 
 ½-ÅRSMØDE i Aktivitetsudvalget afholdes 28. juni 2018. 
 GENERALFORSAMLING er fastlagt til 9. februar 2019. 
 GL. TORVEDAG den 2. august 2018 (altid første torsdag i august) Vi har bod samme 
 sted som i 2017 og det bliver godt vejr. 
 Lejlighedsbevilling søges ved politiet i Holstebro v/ Bjarne og Niels. 
 FREGATSKYDNING søndag den 19. august 2018.06.     

 
5 b. Rejseudvalget.  

    Jim Mollerup fortalte om god tur til Ebeltoft. 
1. august SKAL resteløb for Brementur være betalt. 
  

5 c. Redaktionsudvalget.  
     Der blev henvist til sidste blad (er under omdeling) vedr. ændring af leje af lokaler. 
 
5d. Hus- og lokaleudvalget.  

  Reparation af døre.  
     Afventer mandskab. Finn har fået tilsagn fra Jim L. 
 
5 e. Skytteudvalget.  
       Holder sommerferie – intet nyt. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  

    Maritimt Centers repræsentant (Jay) standser i udvalget. 
    Program for den kommende sæson forsøges udfærdiget inden Sommerferien ! 
 
    6. Mærkedage 

 
Navn Dato Anledning Gave 

 Torben Poulsen 06. juli 2018  75 år 2 fl. vin. 
 Jens Eggert  13. juli 2018 65 år - 
 Erik Trolle-Schultz 28. juli 2018  85 år 2 fl. vin. 
 Helge Sørensen 09. august 2018 70 år 2 fl. vin. 
 Flemming Pedersen 11. august 2018 80 år 2fl. vin 
 Kim Schnedler Jacobsen 17. august 2018 40 år - 
   
    7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 07. august 2018. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 04. september 2018 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 23. oktober 2018. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. novenber 2018. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 18. december 2018. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 22. Januar 2019. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 05. Februar 2019. Kl. 16.00. 
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8. Eventuelt.  

 
 Lejeaftaler skal strammes op. 
 Pris for leje af lokaler er kr. 1500,-. 

 
  Mødet slut  kl. 1802. 


