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Referat fra bestyrelsesmødet den 1. august 2017: 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 01. august 2017 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 
Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Dorte, Walter, Jim, Kaj, Henning. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt uden bemærkninger. 
 

1a. Nye punkter til dagsordenen: 2c Forslag fra Walter omkring at hverve yngre medlemmer. 
     Referent  Jim Mollerup  
 

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

 Lyskilder på parkeringsplads. Påbygning af censorer til tænd/sluk. Censorer er 
indkøbt, og vil blive opsat snarest. Ansvarlig herfor: Erik. 
 

 Sikring af naboparkeringspladser mod misbrug af vore gæster.Der var enighed om at 
det burde skrives ind i lejekontrakten ved udleje af lokalerne, så det tydeligt fremgik at 
der kun måtte parkeres på Marineforeningens pladser. Der var også forslag om at 
opsætte skilte med privat parkering. Kaj undersøger hvad vi må og hvad vi kan få af 
skilte. 

 
2b. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget kr. 10.856,25.65.                    

46 deltagere er pt. tilmeldt. Der er endnu 6 ledige pladser.  
 
2c. Forslag fra Walter. Walter mente der på Gl. Torvedag burde være en bod med 

informationer om Marineforeningen, da det var meget nødvendigt at få yngre medlemmer 
ind i foreningen. De helt unge er det nok svært at få med, men de ”yngre” kunne være 
folk omkring de 60, som ikke mere arbejdede. Erik nævnte at han altid på torvedagen var 
tilstede i uniform og uddelte materiale og talte med mange, det havde de andre år givet 
nogle nye medlemmer. Der var også forslag om en SMS information, hvor man 
informerede om aktiviteter i Marinestuen. Ligesom vor nye facebook side kunne 
anvendes. Caroline foreningen bruger i stor udstrækning SMS til informationer. Erik 
kontakter Margrethe for nærmere oplysninger herom. 

 
2d. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Koordineringsmøde for organisering af sendemandsmøde 10. oktober 2017 kl. 16.00. 
På mødet den 10. oktober vil man fordele roller og aftale hvem der er ansvarlig for de 
enkelte områder. Der er tidligere udsendt en organisationsplan hvor man kan notere 
forslag, ideer og andet til mødet. 

 
2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Status. Fortsætter august ud. Ikke noget nyt 

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

krigssejlermonument i Mindelunden. Evald Brink og Kurt Kaysen deltager. 
     Ok til dette. 
 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab.  Regnskabsoversigten var udsendt, kassereren gennemgik 
enkelte punkter hvor der var differencer i forhold til sidst. Blandt andet var sendemandsmødet i 
Aalborg en del dyrere end året før, da der havde været flere deltagere med. 
 
 Restanter. Der er fortsat 10 medlemmer som ikke har betalt, det må vel være et udtryk for at  
de ikke ønsker at være medlem mere, og må slettes. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. Ingen. 
 

 Indmeldelse: Ingen. 
 
Afgået ved døden. Ingen. 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 365 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede om sejlturen til Marstal. Det havde været en god 
tur, med god forplejning hos Marstal Marineforening. 29 medlemmer havde deltaget. 
Omkring Gl. Torvedag var alle aftaler på plads. 
Til fregatskydningen den 20 august, var der pt. tilmeldt 19. Efter skydningen er der spisning og 
præmieoverrækkelse i Marinestuen kl. 14.00. 
Bjarne fremlagde en lille annonce om Marineforeningen, som kommer i Ugeavisen, for 500 kr. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at 1. august var sidste frist for indbetaling af restbeløbet til 
efterårsturen, der var enkelte hvis betaling endnu ikke var registreret. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Redaktøren mindede om at stof til næste blad skal være modtaget 
inden udgangen af august, og gerne før. 
Sidste frist for meddelelser til ”Under Dannebrog” er den 15. august. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Garageporten. Finn havde fået forskellige priser på en ny port 
eller døre i træ eller aluminium. Der var enighed om at se nærmere på porten, før man 
beslutter hvilken løsning der er bedst. 
  
5 e. Skytteudvalget. Skytteudvalgets opgaver ved fregatskydningen er også på plads. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  
    Fastlæggelse af mødedato for næste sæsons program. Status for mødet 17/7-2017.  
Henning oplyste at der var lavet aftaler omkring alle sæsonens foredrag. Rækkefølgen var 
ikke helt på plads og det færdige program foreligger ikke endnu. 
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6. Mærkedage 
Navn Dato  Anledning  Gave 

 Ib Fusager Johnsen 11. august 2017  85 år 2 fl. vin. 
 Steen Bloch Sørensen 11. august 2017  60 år 2 fl. vin. 
 Peter Ring-Andersen 11. august 2017  70 år 2 fl. vin. 
 Ejler Carlo Lund 12. august 2017 80 år 2. fl. vin. 
 Theodor Rendtorff 14. august 2017 85 år 2. fl. vin. 
 Poul Erik Saabye Jørgensen 14. august 2017 80 år 2. fl. vin. 
 Henning Slot Rasmussen 15. august 2017 70 år 2. fl. vin 
 Jens Erik Hvergel 20. august 2017 70 år 2. fl. vin.  
  

 
7. Næste møder fastsættes: 
 Fredag, den 22. september 2017. Kl. 15.00.  
 
 Tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 16.00 om Sendemandsmødet 2020. 
 
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. Kl. 16.00.  
  
 

8. Eventuelt. Bjarne nævnte at hjælperne til Gl. Torvedag mødes i Marinestuen kl. 06.00 
 
 
Mødet sluttede 18.00 

 
  

 


