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 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019 kl. 15.00 i Marinestuen. 

 
Til stede: Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Finn Nielsen, Ji, Lindegård, Henning  
Ibsen og Kaj Kruse. 
Afbud: Jim Mollerup og Dorte Olbæk. 
 
1. Godkendelse af referater fra sidste møder.  

1a. Nye punkter til dagsordenen – ingen – se dog eventuelt. 
     Referent  Kaj Kruse. 
 

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

 Status. Se evt. ref. fra det efterfølgende møde i SM-udvalget. 
 

 2b. Kontakt til Kongeskibet Dannebrog. 

 Aktivitet ved evt. besøg. Travaljeroning f.eks. de maritime skoler og Travaljelauget. 
Vores eget travaljelaug forespørges først og hvis ja, så fortsættes der med det 
gode forslag. 

 
 2c.  Reparation/udskiftning af døre til toiletter. 

 Tilbud fremkommet. Beløb Kr. 9.900,- incl moms. Tillæg for specielle gerigter som 
eksisterende kr. 2.980,- incl moms – vi (Finn N) siger venligt nej tak til tilbuddet. 

 Niels indhenter alternativt tilbud – der er indkøbt billige fodspark til 5 døre. 
   
 2d. Opsætning af håndløb på trappe mellem p-plads og udendøre tererasse. 

 Udført – og punktet udgår. 
 
 2e. Indkøb at nye sorte caps. 

 50 stk. 54,25 + moms. Er bestilt. Kommer inden jul. Til efterretning og punktet 
udgår. 

 
 2f.  Jubilarer 2020 af Svendborg Marineforening. ( Se bilag).  

 Vi har 1 medlem har været medlem i 70 år, 7 medlemmer skal have 25 års tegn. 
Alle tegn er i hus og uddeles lørdag den 4. jan. 2020 ved Nytårsmønstringen. 
 

 2g. Jubilarer 2020 for indkaldelse til Søværnet. (Se bilag). 

 Vi har 2 medlemmer som er 70 års jubilrer, 5 medlemmer som er 65 års jubilarer, 12 
medlemmer som er 60 års jubilarer, 9 medlemmer som er 50 års jubilarer, 3 
medlemmer som har 40 års jubilæum og et medlem som er 25 års jubilarer. 

Niels M udsender indbydelse til alle. 
 

 
 2h. Årets Mariner. Enstemmigt valgt og hædres ved Nytårsmønstringen 4. jan. 
 
 2i. Svendborg Marineforenings holdning til aktiviteter på Frederiksøen? 
 Marineforeningen bakker op om, at Frederiksøen bevares til Maritime aktiviteter. 
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 2j.  Generalforsamling 2020.  

 Medlemmer på valg ønsker/ønsker ikke genvalg. 
Erik Bodal, Finn Nielsen og Jim Lindegård modtager valg. Det samme er gældende 
for de 2 suppleanter Henning Ibsen og Kaj Kruse. 

 Revisor deltagelse – Erik B forespørger om fortsat deltagelse. 

 Flagbærer – der arbejdes på at få flere med og Erik B tager emnet op under 
Lørdagsnyt (lørdage i Marinestuen kl. 1200). 

 
 2k. Indkøb af kaffemaskine som medlemmerne selv kan betjene. 
  Indkøbspris ca. kr. 600,- der prøves med lånt maskine – placeres i Baren. 
 

3. Kassereren orienterer:  

 3a. Regnskab – taget til efterretning. 
Der oprettes speciel konto for al økonomi omkring Sendemandsmødet. 

 
4.  Medlemmer.  

4a. Udmeldelse.  

 Claus Freuchen – til efterretning  
 

4b. Ansøgning om optagelse. Ingen 
 
4c. Afgået ved døden.   

 Ingen. 
 

4d. Samlet medlemsantal. 
 Antal registreret hos landskontoret : 334. 

 Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 

 Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
Alt taget til efterretning 

 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget.  
Bjarne nævnte, at alle sponsorer modtager et takkekort. 
Der er styr på sædvanlig menu (torsk) efter generalforsamlingen. 
Lister til Hjælperfest er uddelt til nøglepersoner. 

   
5 b. Rejseudvalget. 
Der arbejdes p.t. med økonomi omkring en eventuel Gøteborg-tur. 
Der indkaldes til en Orienteringsaften FOR ALLE torsdag den 16. jan. 2020. 
 

5 c. Redaktionsudvalget.  
Nyt blad er lige om hjørnet (hold øje).     
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
Intet at bemærke – se dog under 2c – døre. 
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5 e. Skytteudvalget.  
21 personer er tilmeldt julefrokost onsdag den 11. dec. 2019. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  
Der holdes juleferie og der startes op igen torsdag d. 30.  jan. 2020. 
  
5 g. Distriksformanden orienterer. FB-møde 03-12-2019.     

                 Kort orientering taget til efterretning. 
 
6. Mærkedage 

Navn Dato Anledning Gave 
 Walter Storm 11. januar 2020 70 år 2 fl. vin. 
 Ove Pilgaard 18. januar 2020 85 år 2 fl. vin. 
 Henrik Buchwald 20. januar 2020 65 år -. 
 Henning Wiik 24. januar 2020 80 år 2 fl. vin. 
 Til efterretning 
    
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 14. Jan. 2020  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 11. feb. 2020 kl. 16.00. 
 
8. Eventuelt. 

Der undersøges (v/Erik B) mulighed for nyindkøb af 3-delt flagstang med bla. den 
begrundelse, at den nuværende kan være svær at transportere i bla. et bagagerum.  

 
Mødet slut kl. 1659. 


