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Svendborg Marineforening 

Mødereferat, marts 2017 

  
Referat fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2017: 

 
Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2017 kl. 15.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Bjarne, Finn, Walter, Jim, Henning & Kaj. 
Afbud: Dorte. 
 

 1. Godkendelse af referater fra sidste møde. Godkendt.  
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Forsikring. Flagbastion. Status. Overdraget til Svendborg Kommune. Er overdraget til 
Svendborg Kommune, ved et arrangement på havnen, den 7. marts. 

 Parkeringsplads. Der lægges skærver ud på de bare områder.Der er nu lagt nye 
skærver på de bløde områder. 

 
 2b. Sendemandsmøde i Aalborg 2017. Gennemgang af det udsendte materiale. 
 Endeligt deltagerantal. Bjarne, Niels, Jim, Erik, Kurt, Tom, Børge og Jørgen. 
 Orienteringsmateriale er udsendt. Deltagerne er nu tilmeldt, hotel m.v. er ligeledes bestilt. 
 I det udsendte materiale var der enkelte forslag man ikke kunne gå ind for: Frederikshavn 
 Marineforening foreslog at landsformanden ikke nødvendigvis skal være søofficer. Det  
                   må være en søofficer der repræsenterer Marineforeningen som landsformand. Et forslag fra 
                   Nakskov Marineforening gik på at man ikke kan være afdelingsformand og samtidig  
                   distriktsformand og omvendt. Der var ingen begrundelse for forslaget, som man heller ikke 
                   gik ind for. 
 

2c. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget.Fra Dybbøl Turist i 
Sønderborg var tilbud om buskørsel til Holmen, med opsamling i Marineforeningerne på 
ruten. Til en ca. pris på 350 kr. pr. deltager.Erik kontakter afdelingerne og hører om 
interessen. Det er tidligere besluttet at deltagere fra Svendborg kommer med for 200 kr. 
 
2d. Blomsterleverandør. Vor nuværende leverandør (Blomsterboden ophører grundet 

sygdom). Ny leverandør? Der var enighed om fremover at bruge butikken Acacia, i 
Kullinggade som leverandør af blomster m.v. 

 
2e. Aktiviteter. Regler for tilmelding samt priser. Til foreningsmiddagen den 9. marts var flere 

mødt op uden at være tilmeldt og have betalt. Det er nødvendigt at man overholder de 
gældende regler,og tilmelder sig inden tidsfristen og samtidig betaler for deltagelsen. Det 
vil blive præciceret ved kommende arrangementer, både på opslagstavlen og på 
hjemmesiden. Det er ikke muligt for vore folk i kabyssen at skulle sørge for mad til 
mange flere end der er tilmeldt. Deltagerprisen har også været drøftet, men da priserne 

     dækker de faktiske omkostninger, bliver der ikke ændringer heri. 
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2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Har ønsket at arbejde i Marineforeningen, 
med en arbejdstid på ca. 1 time dagligt. Det undersøges om det evt. kunne være flere 
timer om tirsdagen, hvor der er folk i huset. Det er ikke muligt med en arbejdstid 5 dage 
om ugen. Erik tager kontakt til Steen, for at se på mulighederne. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabet var udsendt og blev kommenteret af 
kassereren. I samarbejde med revisoren undersøges muligheden for at investere nogle af 
afdelingens midler, så der kunne opnås et højere afkast. Der var enighed om at højere afkast også 
betød højere risiko og man skulle ikke risikere tab for at opnå en usikker forrentning. 
 

 Restanter. Der er fortsat omkring 100 der ikke har nået at betale årets kontingent. En 
påmindelse på forsiden af afdelingens blad for april kvartal skulle gerne rette op på dette. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
Ejgild Søndergaard Pedersen 10. marts 2017 
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 370 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne orienterede om foreningsmiddagen, hvor der havde været 
nogle problemer med borddækning m.v. da ikke alle hjælperne var mødt. 
Forarbejdet til Gl. Torvedag er gået i gang. 

   
5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at der fortsat kommer flere på ventelisten til turen til Husum i 
september, og ingen har endnu meldt fra.  
Walter oplyste at kabysholdet  og bartenderne har arrangeret en tur til Ærø, den 4. maj. Man 
skal bl. a. besøge Rise bryggeri. 
   
5 c. Redaktionsudvalget Jim oplyste at aprilnummeret af bladet er ankommet og ved at blive 
omdelt. Bladet har nummer 96. Det førte til et spørgsmål om det kommende nummer 100, om 
ikke dette burde markeres med en særlig udgave.Blad nr 100 gælder for april kvartal 2018.  
Der arbejdes videre med sagen. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Finn oplyste at det nu var muligt at afspille musik på anlægget, 
uden at lærredet skulle være nede. 
Det er aftalt med Søren, der har lavet sømanden på parkeringspladsen, at han senere på året 
kommer og ser om der er behov for service. 
 



29-03-2017 

3 

Svendborg Marineforening 

Mødereferat, marts 2017 

5 e. Skytteudvalget. Landsskyttestævne status? Niels omtalte landsskyttestævnet i Skive, 
hvor Svendborg havde 8 deltagere med, Nyborg blev vindere.  Ved distriktsskydningen i 
Svendborg, blev Svendborg nr. 3.  
 
5 f. Maritime Foredrag. Henning oplyste at der var 30 tilmeldte til sæsonens sidste 
arrangement: besøg på færgen Spodsbjerg – Taars. Mødested Marineforeningen kl. 18.00 
Der køres i egne biler, og afgang med færgen kl. 19.15 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
Henrik Solmer  11. april 2017 75 år 2 fl. vin. 
Ib Tage Rasmussen 14. april 2017 80 år  2. fl. vin. 
Launy Lindahl   16. april 2017 70 år 2. fl. vin. 

 Preben Leest 28. april 2017  60 år 2 fl. vin. 
 

7. Næste møde fastsættes.Tirsdag, den 18. april 2017.  Kl. 16.00.  
 Tirsdag, den 16. maj 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 27. juni 2017. Kl. 16.00.  
 Tirsdag, den 08. august 2017. Kl. 16.00.  
 Fredag den 22. september 2017. Kl. 15.00.    Bemærk ændring. 
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. Kl. 16.00.  
  

8. Eventuelt. Bjarne spurgte til kanoner til fregatskydningen, hvem sørger for dette. 
Erik spurgte til bålfadet til Sct. Hans. Hvem tager sig af det.  
Erik havde været i kontakt med Svendborg Erhvervsskole, med en forespørgsel i forbindelse med at 
Svendborg skal være vært for sendemandsmødet i 2020. Det er aftalt at mødes igen herom. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.30. 

 
  

 


