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Svendborg Marineforening 

Referat, december 2016. 

Referat fra mødet den 13. december 2016. 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 
Svendborg. 

Tilstede: alle.  Formanden ankom 16.20 Finn gik kl. 17.45 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Forslag om etablering af højttalere i kælderen. Når der er 

mange i huset, og nogle sidder i kælderetagen, kan disse ikke høre taler m.v. fra etagen 
ovenpå. Finn indhenter tilbud på opgaven. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

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

 Forsikring. Flagbastion. Status. Kontakt til Niels Højlund om placering.  
 Se bilag 1. Det har ikke været muligt at kontakte Niels Højlund. Der var enighed om 
at flagbastionen må blive stående hvor den er. Der arbejdes på en skriftlig aftale hvor 
flagbastionen overdrages til kommunen, som så fremover får ansvar for vedligeholdelse, 
forsikring m.v. De medlemmer fra marineforeningen som sørger for flagning, vil fortsat 
kunne  gøre dette. 

 Orienteringsplade med anledning til flagning. John Pedersen arbejder med dette. 
 
 2b. Oprettelse af en gruppe som vil forestå arbejdet med registrering af effekter og bøger. 

Status, Henning Rose og Kurt Kaysen er i gang. Jens Møller Madsen deltager også. 
 

 2c. Oprettelse af hjælpefond som kan yde tilskud til enkeltarrangementer. 

 Vedtægter for fonden til godkendelse. Godkendt på sidste møde. Det er vigtigt at der 
informeres klart om fondens formål inden der sættes mere i gang. 
 

2d. Kandidater til Årtes Mariner ?.Flere forslag blev fremlagt.  Beslutningen herom meddeles 
senere. 

 
2e. Generalforsamling. Dagsordenen blev gennemgået.  

1. Valg af dirigent.Torben Tranberg foreslås. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Bestyrelsens forslag, ingen. 
5. Indkomne forslag. ? 
6. Budget og kontingent. Der foreslås uændret kontingent. 
7. Valg til bestyrelsen, på valg er Niels, Bjarne, Jim og Dorte. Alle var villige til 

genvalg, dog nævnte Jim at han, som den ældste i bestyrelsen, gerne så at der 
kom yngre kræfter til. 

8. Valg af suppleanter. 
9. Valg af revisorer og suppleant. 
10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet i Aalborg.. Fra bestyrelsen deltager Erik, 

Niels, Bjarne og Jim. 
11. Valg af flagbærer og reserve. 
12. Eventuelt. 
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2f. Nyt punkt. Distriktsmødet i januar i Assens. Mødet er fastsat til søndag den 29. januar. 
Erik, Niels, Bjarne og Jim deltager. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskabsoversigt og udskrift af bankkonti var udsendt. 
 Restanter. De få der er tilbage, udmeldes.  
Niels oplyste at der ikke udsendes girokort med det nye blad, men på forsiden skrives at 
kontingentet er uændret 350 kr. og skal betales senest 1. februar, til foreningens konto, eller i 
Marinestuen. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
 

Udmeldelse/overflytning. 
 

 Indmeldelse: 
 Ove Erik Petersen. Pind I.  1950. Prop. Erik Bodal.  Godkendt. 
 

Lokalt medlemskab i Svendborg. 

Ingen 
 
Afgået ved døden.  
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 375 

Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne omtalte julefrokosten for medlemmer, der fandt sted den 3. 

dec. Til hjælperfesten i januar, forventes omkring 90 deltagere. Bjarne nævnte også at 
udvalget ville arrangere et virksomhedsbesøg hos C.C.Jensen en gang i foråret. 

   
5 b. Rejseudvalget. Ikke noget nyt p.t. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Det nye blad er ankommet i dag, og er klar til omdeling. 

     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Ikke noget nyt. 
 
5 e. Skytteudvalget. Holder julefrokost den 14. dec. 

 
5 f. Maritime foredrag. Et nyt oplag af folderen om foredrag er trykt, og vil blive uddelt 

sammen med Marineforeningens blad. Derudover bliver den fremlagt forskellige steder i byen. 
 
 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato Anledning Gave 

René Østergaard Hansen 06. januar 2017 50 år 2. fl. vin. 
 Bjarne Huusfeldt 11. januar 2017  70 år 2 fl. vin. 

Mads Fredeløkke 21. januar 2017 40 år 2 fl. vin. 
Ole Nielsen 28. januar 2017 75 år 2 fl. vin. 
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7. Næste møde fastsættes:    Tirsdag, den 17. januar 2017. Kl. 16.00. 

 
 Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 28. marts 2017  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 25. april 2017.  Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 23. maj 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. juni 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 01. august 2017. Kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 12. september 2017. Kl. 16.00 
 Tirsdag, den 24. oktober 2017. Kl. 16.00. 
  

8. Eventuelt. Dorte nævnte forskellige mangler på foreningens hjemmeside. Der var enighed om at 

hvis man fandt fejl og mangler, at man så henvendte sig til web-masteren Niels Fog, så dette kunne 
blive rettet. 
 
Dorte oplyste at SIMAC ikke kunne lægge lokaler til Marineforeningens sendemandsmøde i 2020, 
som Svendborg skal være vært for. 
 
 
Mødet sluttede Kl. 18.10. 

  
 


