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Referat fra mødet den 27. juni 2017: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. juni 2017 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Dorte, Jim, Walter, Kaj. 
Afbud: Henning.. 
 

 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. Ejendommen Færgevej 5. Status.  

 Lyskilder på parkeringsplads. Påbygning af censorer til tænd/sluk. Der arbejdes på 
sagen. Det skal være klar inden mørketiden. 

 Installation af ekstra stikkontakter ved buffetbord. Til brug for varmeplader til buffet. 
Man afventer og ser på behovet, da der skal trækkes nye kabler, og det kan blive 
dyrt. 

 
 2b. Revidering af regler for leje/lån af Svendborg Marineforenings Lolaler. Man har gennem 

længere tid set på udlån og leje af foreningens lokaler. Det er konstateret at der ikke er 
økonomisk sammenhæng, med de nuværende lave priser for lån eller leje af lokalerne. 

  Det blev derfor besluttet at hæve prisen for lån eller leje af lokalerne til 1.500 kr. som det 
var tidligere. Dette gælder fra 1. januar 2018. Det er fortsat muligt at låne lokalerne uden 
beregning, til en sammenkomst ved et medlems begravelse eller bisættelse. 

 
2c. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget kr. 10.856,25. 
      Det er aftalt at bussen kører fra Svendborg kl. 07.00 søndag den 27. august. Der vil blive  
      opsamling fra andre Marineforeninger. Det er i øjeblikket ikke helt klart hvor mange  
      jubilarer og andre der deltager, da nogle kan have tilmeldt sig og betalt direkte til  
      Landskontoret. Prisen  for buskørslen for Svendborgs medlemmer er 200 kr. pr. person. 
 
2d. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Møde med Erhvervsskolen. Peter Rosenbæk.  

 Organisationsplan. Ansvarsområder. 
Det er aftalt at skolen lægger lokaler til mødet og spisningen lørdag. Erik omdelte en 
foreløbig organisationsplan hvor det kan noteres hvad der skal gøres og hvem der er 
ansvarlig. 
Dorte nævnte at en del af de unge på SIMAC  sikkert kunne hjælpe til ved 
arrangementet. Walter nævnte at levnedsmiddelskolen også havde tjenerelever, som 
kunne bidrage. Det blev besluttet holde et extra bestyrelsesmøde, udelukkende om 
planlægningen af sendemandsmødet, dette finder sted tirsdag den 10. oktober.  

 
2e. Tilbud fra Erik Dagø om at komme og fortælle om Prostatakræft.  Tilbuddet blev drøftet,  
       men der var enighed om at sige nej tak til Erik Dagøs tilbud. 
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2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Status. Samarbejdet med Steen fungerer 
fint, det er aftalt at Steen bliver en måned mere, og først stopper ved udgangen af 
august. 

 
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. Ikke noget nyt hertil. 

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

krigssejlermonument i Mindelunden. Det blev besluttet at Marineforeningen deltager med 
vort flag. Det undersøges om Evald Brinck kan / vil deltage. Han er en af de få 
tilbageværende krigssejlere. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, og  
                 de udsendte udskrifter fra banken om foreningens konti.  

 
 Restanter. Der endnu 10 medlemmer der ikke har betalt årets kontingent.   ! 
         Inden januar vil bestyrelsen drøfte om opkrævningen af kontingentet kan gøres på en  
         anden og mere effektiv måde. 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
Birger Hindse-Nielsen 
Herluf Johannes Nielsen 
Poul Erik Nielsen 
Michael Jensen 
 

 Indmeldelse: 
John Høeg Broholm 1970. Marinehjemmeværnet. Prop. Frank Jørgensen 
Charlotte Margrethe Andersen 1972. Handelsflåden. Prop. Benny Thygesen. 
Jesper Andersen 1962. Handelsflåden. Prop. Benny Thygesen. 
 

De nævnte blev godkendt som medlemmer. 
 
Afgået ved døden.  
Ole Birger Larsen 14. juni 2017. 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 362 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte Sct. Hansfesten der var vellykket, med i alt 70 til 
spisning. 
Aftalerne omkring fregatskydningen, den 20. august er nu på plads 
Også aftalerne ved sejlturen til Marstal er på plads. Det blev besluttet ikke at medbringe øl på 
turen med ”Caroline S”, men købe skibets øl ombord. 
Aftalerne om Gl. Torvedag den 3. august er også i orden. Der er opsat en liste på 
opslagstavlen, hvor de der vil hjælpe kan skrive sig på. 
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5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at 10 endnu mangler at betale depositum til turen, dette skal 
være indbetalt senest 1. juli, så der er et par dage endnu. 
På grund af et enkelt afbud, er der blevet plads til alle der skrev sig på listen, og der er ingen 
venteliste. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Det nye blad er udsendt. Ikke andet nyt. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at der var indkøbt 30 nye cognac glas. 
Der var flere vinduer der  trænger til maling, dette vel blive gjort i august. 
Garageporten trænger til reparation, eller udskiftning. Finn undersøger hvad en ny port koster. 
  
5 e. Skytteudvalget. Niels oplyste at skytteudvalget holder ferie, indtil onsdag den 6. 
september, hvor der igen skydes. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  
    Fastlæggelse af mødedato for næste sæsons program. Der arbejdes på sagen.  
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
 Hans Harald Halberg               30. maj 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Erik Møller Hansen 11. juni 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Ina Nørlov 15. juni 2017 70 år 2.fl. vin. 
 Poul Johnnie Nielsen 17. juni 2017 70 år 2.fl. vin. 
 Uffe Midtgaard-Jensen 18. juni 2017 70 år 2.fl. vin 
 
 Dan Jensen 22. juni 2017 70 år 2.fl. vin.  
 Gerhart Kohls 28. juni 2017  75 år 2 fl. vin. 
 Peter Albertsen 29. juni 2017  30 år 2 fl. vin.  
 Tony Borglum 05. juli 2017 70 år 2 fl. vin. 
 Torben Wellan 05. juli 2017 70 år 2 fl. vin. 
 

 
7. Næste møde fastsættes:  Tirsdag, den 01. august 2017. Kl. 16.00.  Bemærk ændret dato. 
 
 Fredag, den 22. september 2017. Kl. 15.00.  
 

Tirsdag den 10. oktober 2017. kl. 16.00 : Møde om Sendemandsmødet i 2020. 
 
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. Kl. 16.00.  
  

8. Eventuelt. Walter nævnte problemet med at nogen ikke altid tog sig af nye medlemmer, som 
måske kom og sad for sig selv, uden kontakt med de ”gamle”. Man burde sørge for at nye kom med i 
fællesskabet, ellers så vi dem måske ikke mere. 
 
Det blev nævnt at det var interessant at få nogle tal og priser fra sendemandsmødet i Aalborg, inden 
vi skal i gang med planlægningen i Svendborg. 
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Erik nævnte at efterhånden som flere og flere får deres mail adresser ind i kartoteket, får de tilbudt at 
modtage vort blad som mail. Det vil spare udbringerne for arbejdet, og spare porto på brevene. 
 
Mødet sluttede kl. 18.10. 

 
  

 
 


