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Referat fra mødet den 16. maj 2017: 

 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 16.00 i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
 
Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Walter, Finn, Jim, Henning, Kaj. Under pkt. 7. deltog Jens Larsen. 
Afbud: Dorte.  
 

 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.  

 Nye lyskilder i parklamper på parkeringsplads. Påbygning af censorer til tænd/sluk. 
Nye lyskilder er sat i lamperne, der var enighed om at opsætte sensorer som tænder 
når der er bevægelser i området. 

 Blomster til udendørsterrasse i sommersæsonen. Blomsterpotter og aut. vanding. 
Selv om det ville være pænt med blomsterkrukker på terassen, vil der være 
problemer med at få disse vandet, og et automatisk vandingsanlæg er dyrt. Sagen er 
stillet i bero. 
Det blev nævnt at muren ved nedgangen til garagen, trænger til renovering. 

 
 2b. Sendemandsmøde i Aalborg 2017. Evaluering. 
  Mødet i Aalborg var på alle måder vellykket, med 358 deltagere. Årets fremdriftsskrue 

tilfaldt denne gang Struer afdelingen. 
 
2c. Jubilarstævne. Samtransport Distrikt Fyn. Tilbud modtaget. Pris på transporten. 
 Det tidligere omtalte tilbud på bus fra Sønderborg med opsamling undervejs ville koste  
     omkring 13.000 kr, og så skulle vi have en bus til Odense, da der ikke var tid til at  
     køre til Svendborg.En bus direkte fra Svendborg og retur kan fås for omkring 12.000 kr.   
 Da der allerede nu er 30 tilmeldte i Svendborg, kan vi måske    
     fylde en bus selv, evt. med Ærø og Nyborg. Så der siges nej tak til tilbuddet fra  
     Sønderborg. 
 
2d. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Møde med Erhvervsskolen. Peter Rosenbæk. 
Der har været et positivt møde med Erhvervsskolen omkring arrangementet. 

 Organisationsplan. Ansvarsområder.  
Der vil snarest blive indkaldt til et møde herom. Der skal i første omgang træffes 
aftaler om indkvartering og forplejning af de mange deltagere.  

 
2e. Oprettelse af en Facebookprofil. Ans. Jens Larsen. Jens orienterer om mulighederne. 
  Jens orienterede om oprettelsen og de muligheder der var i at foreningen også var på 

Facebook. Adgang til profilen vil i første omgang være lukket, hvilket betyder at man skal 
godkendes før man kan komme ind.  Det blev besluttet at Jens førstkommende lørdag 
ville orientere medlemmerne i marinestuen herom. 
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2f. Steen Bloch Sørensen. Jobtilbud, skånejob. Status. 
 Aftalen der løber til august, fungerer fortsat fint.  
 
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. 
Man ville gerne høre nærmere om Marineforeningens historie, så ok til dette. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Regnskab var udsendt til bestyrelsen. Blev gennemgået og   
              kommenteret. 
 

 Restanter. Efter at bestyrelsesmedlemmer havde kontaktet en del af restanterne, er der 
fortsat 30 medlemmer der ikke har betalt kontingentet. Det blev nævnt at man nok til næste år 
skulle genindføre girokort, sammen med  januar bladet. 
 

 4. Godkendelse af nye medlemmer. Ingen. 
 

Udmeldelse/overflytning. 
Udmeldelse Glenn Stockmarr  
 

 Indmeldelse: 
Lokalt medlemskab i Svendborg. 
Ingen 
 
Afgået ved døden.  
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 367 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der p.t. kun var 19 tilmeldte til Sct. Hans aften. 
Aftaler med Marstal omkring sejlturen i juli, er på plads. 

   
5 b. Rejseudvalget. Ikke noget nyt. 
   
5 c. Redaktionsudvalget.  Redaktøren nævnte at stof til juli bladet må være indleveret  
senest den 29. maj.  
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
 Evaluering af arrangementer i Marinestuen. Finn havde udarbejdet et skema hertil, så man 
kunne følge omsætning, salg m.v. ved arrangementer i marinestuen. Når der er indsamlet 
materiale over en periode, vil man vurdere om der er behov for ændringer af reglerne for 
udlån. 
 
5 e. Skytteudvalget. Skytterne holder ferie, så intet nyt.  
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5 f. Maritime Foredrag.  Der holdes møde i juni for evaluering af den forløbne sæson. Der 
skal også forberedes næste sæsons foredrag. 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato   Anledning 

 Gave 
Ejvind Jensen  11. maj 2017 60 år 2  fl. vin. 
Evald Brinck  17. maj 2017 95 år  2  fl. vin. 
Benny Thygesen 17. maj 2017 60 år 2  fl. vin. 

 Lars Erik Hornemann 17. maj 2017  60 år 2  fl. vin. 
Jens Jepsen Nielsen 19. maj 2017 75 år 2  fl. vin. 
Bent Møller Nikolajsen 24. maj 2017 80 år  2. fl. vin. 
Tonni Jensen  25. maj 2017 60 år 2. fl. vin. 

 Frank Brade Jørgensen 26. maj 2017  70 år 2  fl. vin. 
 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.  
 

 
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 27. juni 2017. Kl. 16.00.  
 
 Tirsdag, den 08. august 2017. Kl. 16.00.  
 Fredag, den 22. september 2017. Kl. 15.00.  
 Tirsdag, den 17. oktober 2017. Kl. 16.00.  
  

8. Eventuelt.  Bjarne nævnte at figuren på P pladsen er skadet. Der tages kontakt til kunstneren, for 
at finde ud af hvad der bør gøres. 
Bjarne oplyste at det nu så ud til at der var kanoner nok til fregatskydningen. Gert havde fået lavet 
10, og der var samtidig bestilt 10 et andet sted. 
Endvidere omtalte Bjarne en ny lov der kunne få betydning for foreningers registrering af personlige 
oplysninger om medlemmerne. 
 
Walter nævnte at personalet i kabyssen og i baren, havde været på tur til Ærø, med besøg på Rise 
bryggeri. Efterfølgende havde Ærøskøbing Marineforening sørget for at deltagerne ikke led af 
hverken sult eller tørst. Stor tak til Marineforeningen. 
 
Mødet sluttede kl. 18.10 

 
  

 


