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Referat fra: 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Finn, Walter, Jim, Kaj. 
Afbud fra Dorte. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møder, 18/9 og 10/10. Referaterne blev godkendt, dog med den 
tilføjelse, at spørgsmålet om handicap parkering tages op senere, når der er lavet parkering på den 
nuværende græsplæne. 

1a. Nye punkter til dagsordenen. Generalforsamlingen 2016, pkt. 2d. 
     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Bøjle til postkasser.Bøjlerne er nu sendt til galvanisering, og vil blive opsat snarest. 

 Parkeringsskilte.Vil blive opsat på en akrylplade på muren. 

 Tilpasning af græsplæne til parkering.  Der blev nævnt  flere muligheder for at lave 
græsplænen om til parkering. Man kunne fjerne græsset, lægge skærver på,  et net over 
og slutte med et lag sten. Når dette bliver tromlet, og efterfyldt med sten skulle det 
kunne holde. Derudover skal de små træer og hækken fjernes. Niels og Finn arbejder 
videre hermed, og undersøger priser. 

 Affaldsmulighed for flasker. Belysning. (Walter) Walter ønskede en container til flasker, 
så disse ikke skulle ud sammen med andet affald. Finn har hidtil fjernet tomme flasker, 
og vil fortsat gøre det. Derfor ingen container. 

 Indkøb af hjertestarter. (Walter).Der var enighed om at det ville være en god ide med en 
indendørs hjertestarter, men der skulle først skaffes penge hertil. Et beløb på 5 – 10.000 
blev nævnt. Evt. ved indsamling blandt medlemerne. 

 Belysning ude. Der er behov for belysning på fliserne rundt om huset. Der var enighed 
om at få dette gjort snarest. Med nogle lamper med sensorer som tænder ved indgang 
fra begge ender af fliserne. 

 Forsikring. Jim spurgte omkring forsikring af vore ting i huset, Er der en inventarliste evt. 
fotodokumentation af vore effekter. ? Erik kontakter Kurt Kaysen, som måske har en 
liste, og kontakter forsikringen for at se om alt er i orden. 

 
 2b. Udlån af Marinestue. Generelt. Koner. (Walter) Walter spurgte om medlemmer kunne låne 

Marinestuen, hvis deres koner havde rund fødselsdag.Der var enighed om at følge de 
nuværende regler for udlån. Det betyder at kun medlemmernes egne arrangementer kan 
holdes i Marinestuen. 

  Af samme grund blev der også givet afslag til Bjarne Bekker, der havde søgt om at låne 
Marinestuen i forbindelse med lancering af nogle bøger. 

 
 2c. Indkøb af Marinevin.Fra Herning Vin Center var kommet tilbud på årets Marinevin med 

speciel etiket til 37 kr. excl. Moms. Der var enighed om at bestille 120 flasker rødvin, til brug 
som gaver, og salg i baren. Derudover indhentes tilbud lokalt på vin til en lidt lavere pris, til 
næste møde. 
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 2d.Generalforsamling 2016. Da generalforsamlingen skal omtales i næste nummer af vort blad, 
må man allerede nu tage stilling til hvem der er på valg. Erik, Finn og Walter er på valg og 
villige til genvalg. Det gælder også for suppleanten Kaj Kruse. Derudover skal vælges en ny 
suppleant.  

   
 
 

 3. Kassereren orienterer: 
3a. Regnskab. Regnskabsoversigten var udsendt til bestyrelsen. Det ser ud til at ombygningen 

stadig kan holdes indenfor budgettet. Der er dog underskud på regnskabet, da kommunen ikke endnu har 
udbetalt de penge vi skal have med fra lejemålet på havnen. Det betyder at vi må betale renter til banken 
for de manglende penge. Det blev besluttet at sende en rykker til kommunen. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Erik Lundgård Olsen. Pind I. Prop. Dorte Olbæk. Godkendt. 
Poul Johnnie Nielsen. Pind II. Prop. Ove Frisch.  Godkendt. 
 
Udmeldelse/overflytning. Der var kommet en anmodning fra Kurt Hardi fra Faaborg, om at blive overflyttet til 
Svendborg. Dette blev afslået af en enig bestyrelse. 
 

 Udmeldelse: 
  

Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden. Poul Bøjsen Madsen, den 25. september. 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 378 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
Medlemmer under optagelse : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der til ålespisningen den 12. nov. var tilmeldt 64 
medlemmer. Til julefrokosten for medlemmer var indtil nu kun 28 på listen. Der var endnu ikke tal 
på hvor mange der deltager i julefrokosten for bestyrelse og udvalgsmedlemmer den 20.nov.  

   
5 b. Rejseudvalget. For deltagerne i turen til Sønderjylland og Nordtyskland holdes 
evalueringsmøde den 5. november. 
 

5 c. Redaktionsudvalget. Jim oplyste at Torben Wellan midlertidig var udtrådt af udvalget på 
grund af travlhed med andet. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Der havde været 14 deltagere på tirsdagsholdet forleden, hvilket 
var flot. Det blev nævnt at udvalget fremover bør hedde Hus og haveudvalget. Udover rengøring 
inde bliver der også brug for nogle til at vedligeholde vore udendørsområder: hækklipning, 
snerydning m.v.  
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5 e. Skytteudvalget. Niels nævnte at der var inviteret til distriktsskydning i Nyborg den 1. 
november. og indkaldt til en konference i Vejle om skydning for personer med ADHD, den 
5.november.ErikThomsen, Steen Molnit, Niels Marcussen og Frede Kristiansen deltager. 
 

 6. Mærkedage 
 
Navn           Dato   Anledning  Gave 
Morten Dyhr Arildsen 01. november 2015 40 år  -. 
Frede Kristiansen 11. november 2015 75 år  2. fl. vin 
Niels Frederik Eske Nielsen 11. november 2015  75 år  2 fl. vin. 
Peer Modal 19. november 2015 60 år  2 fl. vin. 
Mogens Rosenlund Kristensen20. november  2015 80 år  2 fl. vin. 
Svend Nissen 21. november 2015 80 år  2 fl. vin. 
Kim Lorentz Jacobsen 23. november 2015 70 år  2 fl. vin. 
 
 

7. Næste møde fastsættes. tirsdag, den 08. december 2015. Kl. 16.00.  
 

 8. Eventuelt.  Bjarne orienterede fra Distriktsmødet i Nyborg den 27. september. 
Walter nævnte at Kabysholdet havde nedsat et rengøringshold, så man den 1. torsdag i måneden gør 
rent i hele kabyssen. 

 Der blev spurgt om hjertestarteren på havnen og flagbastionen. Forsikring, vedligeholdelse m.v. Erik vil 
holde et møde med havnen / kommunen herom. 

 Endvidere omtaltes den stålpande vore medlemmer havde lavet til brug på Gl. torvedag, til at stege 
Ærø-pandekager i, for snart mange år siden.  Den har været udlånt til Maritimt Center og 
Carolineforeningen. Der var enighed om at den fortsat tilhører Marineforeningen, og snarest må bringes 
tilbage hertil. 
     

 


