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 REFERAT bestyrelsesmøde tirsdag den 16. Juni 2020 kl. 16.00 i Marinestuen. 

Til stede: Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Jim Mollerup, Finn Nielsen, Dorte Olbæk, J
    Jim Lindegård, Henning Ibsen og Kaj Kruse 

 Fraværende: No body 
 
1. Godkendelse af referater fra sidste møder.  

1a. Nye punkter til dagsordenen. Umiddelbart ingen 
     Referent  Kaj Kruse. 
 

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

 Status. 

 Skal bladet ”Sendemandsmøde 2020” udsendes til alle vore egne medlemmer 
sammen med vort kvartalsblad? JA 

 Der leveres ialt 400 stk. blade kr. 4.000,- + moms sammen med vort medlemsblad. 
 

 2b.  Oprettelse af besøgsvennetjeneste. 

 Forslag fra Jens Møller Madsen. (Indstilling fra Jens vedhæftet). 
Der var fuldstændig enighed om at forslaget var særdeles godt – MEN vi skal 
sikre os, at vi har en koordinator. Erik tager en snak med forslagstilleren. 

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

 Jubilarstævnet er udsat til næste år. Her afholdes jubilarstævne 2020 og 2021 
sammen.Intet nyt her. 

 Forslag om lokalt jubilarstævne i Marinestuen, den 30. august 2020. 
Formand og kasserer udarbejder en tekst til lokalt arrangement (se sidste 
referat fra maj) og indbydelse sendes v/ kassereren ud i slut juni. 

 
 2d. Nykøbing- og Holbæk Marineforeninger på besøg 31. juni – 2. aug. 2020. 

 Planlægningsmøde af besøg lørdag, den 20. juni 2020. Kl. 11.00. 
Arrangementet planlægges på førstkomne lørdag (den 20. juni) v/Finn, Niels, 
Walther, Erik, Jim L og Jørgen Lund. 

 
 2e. Genåbning af Marinestuen efter Corona. 

 Håndtering af regler ved åbning. Status for i lørdags. 
Planlægningen holdt vand og vi fortsætter med samme koncept indtil videre. 

 
 
 3. Kassereren orienterer: 
     3a. Regnskab Viste ikke overraskende manglende omsætning. Til efterretning. 
       Restander forsøges stadig til at få betalt deres gæld. 
 
 4. Medlemmer. 
     4a.Udmeldelse. Ingen 
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    4b. Ansøgning om optagelse 
          Ingen 
 
    4c. Afgået ved døden. 
          Knud Olsen. Død den 5. juni 2020. Bisættes fra Vor Frue Kirke 16. jini kl. 1400. 
 
    4e. Samlet medlemstal. 
      Antal registreret hos landskontoret: 326 
                             Medlemmer af anden lokalforenig med medlemskab hos os: 4 
       Svendborg kommune og Svendborg museum: 2 
       
           Alt under pkt. 4 taget til efterretning.  
       
 
     
5. Udvalgene Orienterer:  

  

5 a. Aktivitetsudvalget. 
      Udvalget afholder ½-årsmøde på torsdag den 18. juni. 
      Sejltur til Ærøskøbing den 12. juli er fuldtegnet. 

Hvis yderligere interesse, så tilmelding og betaling for spisning til Bjarne (og 
tranport med færgen for egen planlægning og betaling (84,-  kr. over 65 år og 115,-  
under 65 for enkelttur - er lig med 130/230 for en retur).  
Uden tilmelding til Bjarne er man ikke med i arrangementet. 

   
5 b. Rejseudvalget. Sverigestur er aflyst for over 50 tilmeldte. 
        Udvalget arbejder på mulighed for andet arrngement – i år eller til næste år. 
   
5 c. Redaktionsudvalget.  
    Næste blag er på vej og måske klar til uddeling på førstkomne lørdag (2./6.). 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  

Vandrør i kælder SKAL udskiftes – Erik og Niels foretager fornyet opmåling ! og    
udskifter. 
Skab i kabys rettes op v/Finn. 

 
5 e. Kabyssen. Har åbent med sildemad 20. og 27. juni og ferie derefter til 1. aug. 
 
5 f. Skytteudvalget. Fregatskydning køre og tilladelser er på vej ind incl. skydebane i    
       Christiansminde.   
       Skydninger med lokale venskabsforeninger foregår i samme weekend som    
       Sendemandsmandsmøde.     
 
5 g. Maritime Foredrag.  
       Starter op den 24. sep. med besøg hos Svendborg Kraftvarmeværk. 

    Der arbejdes med flere andre emner og der undersøges for mulighed for tilskud  
    under Folkeopllysnignsloven. 
  

5 h. Distriksformanden orienterer.   
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       Flere foreninger har som os lukket op igen.   
 
6. Mærkedage 

Navn Dato Anledning Gave 
 Robert Søndergaard Larsen 11. juli 2020 65 år - 
 Arne Engstrøm 12. august 2020 85 år 2 fl. vin 
 Visti Nagel Pedersen 14. august 2020 75 år 2 fl. vin. 
 Jørgen Jørgensen 17. august 2020 70 år 2 fl. vin. 
 Til efterretning. 
  
    
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 28. juli 2020  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 25. august 2020  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 22. september 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. oktober 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 17. november 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 15. december 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 12. Januar 2021  kl. 16.00. 
  Tirsdag, den 09. februar 2021 kl. 16.00. 
                   Til efterretning. 
 
8. Eventuelt.  
                   6 kw solcelleanlæg (ndkl. batteripakke) på taget til omkring 100.000, - + moms. ? 
                   Der arbejdes videre med idéen v/Erik og Niels. 
 

Fåborg Marineforening ansøger om lagerplads hos os til 2 store papkasser – Finn 
siger ja – så sådan bliver det. 
 
 
Mødet slut 1736,5. 


