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 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Til stede:Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Jim Mollerup, Finn Nielsen, Dorte Olbæk, Jim   
Lindegaard, Henning Ibsen og Kaj Kruse. 
Afbud: Ingen 
      
     1. Godkendelse af referater fra sidste møder.  Godkendt  

1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen 
     Referent  Kaj Kruse. 
 

2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 
 2a. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.  

 Status.- der henvises til referat fra møde den 29. okt. 2019.   

 Godkendelse af besluttede emner. -  Dette underpunkt udgår og der henvises til referat  
fra sidste møde, hvor det blev besluttet, at godkendelse ligger i regi af   
Sendemandsmødeudvalget 

 
2b. Skilt til forhave. Lidt dyere end først anslået 

 Messing 2 mm tykt 200 X 300 mm. Pris kr. 2.400,- incl. moms. 
       Skiltet ER opsat og punktet udgår 
  
  2c. Distriktsmøde i Langelands Marineforening 22. september 2019 kl. 11.00. 

 Formanden redegjorde kort fra mødet, hvor det var blevet oplyst, at vor fregat 
”Jyllland” bliver leveret af prof. transportfirma. Sker efter den 12. nov. 2019. 
 

 2d.  Reparation/ udskiftning af døre til toiletter. 

 Tilbud indhentes på 2 nye døre (de gamle er lettere rådne i bunden). Der indhentes 
pris på maling af 3 døre (farve: ral 9010). 

  
 2e. Opsætning af håndløb på trappe mellem p-plads og udendøre tererasse. 

 Er under udarbejdelse -  Finn påpeger, at der skal ske placering på en sådan måde, 
at vor ”ølvogn” kan komme op og ned (eller omvendt). (Passage med et flygel ?). 

 
3. Kassereren orienterer:  

 3a. Regnskab – gennemgået, kommenteret og herunder kunne oplyses, at Gl. 
Torvedag har givet et pænt overskud.  

 
 

      4.  Medlemmer.  
4a. Udmeldelse. 

 Ingen – til efterretning 
 
4b. Ansøgning om optagelse 

 Torben Engvang Nielsen. 1953. Pind II. Prop. Erik Bodal.  

 Godkendt. 
 

4c. Afgået ved døden.   

 Per Krøldrup 12-09-2019. 
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 Tom Frimodt 30-09-2019. 

 Ernst Rabjerg 03-10-2019. 

 Palle Mærsk-Møller 09-10-2019. 

 Bent Hansen Alm 15-10-2019. 

        Til efterretning 
 
4e. Samlet medlemsantal. 

 Antal registreret hos landskontoret : 334. 

 Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 

 Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 

      Til efterretning 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget –  
       Ålespisning gik godt  - over alt. 
       70 tilmeldinger pt. til Banko. 

  7. nov. afholdes årsmøde i Aktivitetsudvalget – incl. Johnny Ibsen og Ib Hansen som nye   
  medlemmer af udvalget. 
  Julefrokostmenu 125,- kr. den 30. nov. 2019. 
  Hjælperfest afholdes med betaling for påhæng. 
 

5 b. Rejseudvalget – Jim oplyste, at Stralsundturen var landet med en god økonomi og at   
der arbejdes på en tur til Oslo med udrejse via Kiel (færgetur) og hjem over Sverige i 
2020. 
   

5 c. Redaktionsudvalget – der arbejdes p.t. med stof til Januarbladet. 
       Under punktet blev drøftet muligheden for at lave en SMS-liste for samtlige medlemmer  

   (a la den der kendes fra Margretes Karolinekorsliste). Henning arbejder videre med dette.   
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget – Finn oplyste, at vi skulle være opmærksomme på, at der i uge   
       48 vil være megen aktivitet i Stuen 
 
5 e. Skytteudvalget – Niels oplyste, at der nu er styr på al det lovmæssige og at der fremover    
       vil blive afholdt bestyrelsesmøder den 1. onsdag i måneden. 
 
5 f. Maritime Foredrag – Henning oplyste at det kommende foredrag havde fået en god om- 

tale i dagspressen og at han skulle deltage i et møde med Anja (Svendborg Event) om det   
fremtidige samarbejde og herunder annoncering. 

 
5 g. Distriktsformanden orienterer. FB-møde 02-11-2019 – formanden gav et kort referat 

fra mødet og omtalte herunder problemer med et bortfløjet Foreningstelt på Egeskov 
marked. 

 Ville undersøge det rent forsikringsmæssige, hvis der skulle ske skade i en sådan 
forbindelse.     

 
6. Mærkedage 
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Navn Dato Anledning Gave 
 Kjeld Jæger 02. november 2019 80 år 2 fl. vin. 
 Helle Lyse 04. november 2019 60 år 2 fl. vin. 
 Niels Athur Bindner 28. november 2019 80 år 2 fl. vin. 
 Mogens Felle 28. november 2019 75 år 2 fl. vin. 
    
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 26. nov. 2019kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 10. dec. 2019 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 14. Jan. 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 11. feb. 2020 kl. 16.00. 
 
8. Eventuelt.  Jim (L) meddelte, at der snart vil fremkomme en mindre prisstigning på effekter fra  
 slopkisten (er i skrivende stund offentliggjort). 
 
 
Mødet slut 1745. 


