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REFERAT – Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. juli 2020 kl. 16.00 i Marinestuen. 

Til stede: Erik Bodal, Bjarne Jensen (fra kl. 1610), Niels Marcussen, Jim Mollerup,     
Finn Nielsen, Dorte Olbæk og Kaj Kruse. 
Fraværende: Jim Lindegård og Henning Ibsen. 

 
 
1. Godkendelse af referater fra sidste møder.  

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

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

 Status – kort redegørelse og ellers henvisning til referat fra samme. 
 

 2b.  Oprettelse af besøgsvennetjeneste. 

 Forslag fra Jens Møller Madsen – der spørges til en passende dato - efter SM-
mødet. 

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

 Lokalt jubilarstævne i Marinestuen, den 30. august 2020. 

 Deltagere og betaling – alle jubilarer deltager gratis og alle andre betaler 50,- 
kr. incl. 1 øl/vand eller 1 glas vin. 

 
 2d. Nykøbing- og Holbæk Marineforeninger på besøg 31. Juli – 02. august 2020. 

 Deltagelse i arrangementer i Marinestuen. Hvem deltager ?  
Fredag den 31. juli kommer 41 gæster og de 25/26 deltager i aftenspisning i 
Stuen. Jim Lindegård deltager fra bestyrelsen. 
Lørdag til frokost deltager 5 gæster til frokost i stuen. 
Lørdag aften deltager alle gæster og 7 medlemmer fra bestyrelsen med 
ledsagere til en 3-retters menu (er lig med max antal i stuen). Erik meddeler 
Walther ajourført deltagerantal. 

 
 2e. Genåbning af Marinestuen efter Corona. 

 Håndtering af regler ved åbning. Status for første periode. 
Finn havde en løftet pegefinger til de, der flyttede stole til ”det runde bord”. 

 
 2f. Flagdagen den 5. September. 2020 kl. 14.00 på Assistenskirkegården. 

 Velkomst ved Kirkegårdsinspektøren. 
I samarbejde med kommunen (v/Kim Baren) arbejdes der på, at få en tidligere 
udsendt sygeplejerske til at holde tale. 
 

 
 2g. Oprettelse af interessegruppe til fastholdelse af den lokale Maritime historie. 

 Organisation.  
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 Tovholder – Henning Ibsen er interesseret og prøver at samle andre med 
interesse for sagen (Nyborg har gang i noget vi kan kigge på). 

 
 

3. Kassereren orienterer:  

 3a. Regnskab – viser ikke de store udsving siden sidst. 

 Betaling for annoncer til Sendemandsmødebladet – registrering af manglende 
betalere er udleveret til ”Annonceafdelingen” (læs: Erik Andersen, Jim 
Lindegård og Kaj Kruse – sidste mangler KUN én betaler). 

 Status vedr. Kontingentindbetaling. Restander – der findes nu ”kun” 12 restander, 
der rykkes nok en gang. 

 
4.  Medlemmer.  

4a. Udmeldelse – ingen. 
 
4b. Ansøgning om optagelse. 
Peter Zornig Nissen. MHJ. 1950. Prop: Jim Lindegaard. 
Ole Rousing Kjeldmann Pind II. 1945. Prop. Theodor Rendtorff. 
Birthe Egholm Hansen. Pind II. 1955. Prop. Erik Bodal. 
alle godkendt og ønskes velkommen. 
 
4c. Afgået ved døden.  
Frederik Eriksen. Død, den 13. Juli 2020. Bisættes fra Bregninge Kirke 18. Juli kl. 11.00. 
Til efterretning 

 
 

4e. Samlet medlemsantal. 
 Antal registreret hos landskontoret : 326. 

 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 –  
Sejltur til Ærøskøbing forløb igen helt fjong. 
Fregatskydning – p.t. ikke mange tilmeldte – DEADLINE (sidste tilmelding) lørdag den  
1. august 2020. 
Foreningsmiddag torsdag den 10. sep. – DEADLINE lørdag den 29.august 2020.  
 
5 b. Rejseudvalget – Sverigestur er som bekendt aflyst og der er p.t. ikke andre  
arrangementer i år. Udvalget holder møde sidst på året. 
   
5 c. Redaktionsudvalget – DEADLINE for stof i næste blad er lørdag den 29. august. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget – Finn havde som tidligere nævnt en løftet pegefinger for 
flytning af stole til ”det runde bord”. 
Pedelmedhjælper med gerne grønne fingre (papirer på uddannelse ej nødvendige) 
søges til Tirsdagsholdet (tilmelding til Finn og efter først til mølle princippet). 
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5 e. Kabyssen – ingen mødt (afbud givet). 
 
5 f. Skytteudvalget – Aktivitetskalender for bestyrelsen er udarbejdet v/formanden. 

   Første arrangement er Fregatskydning.   
 
5 g. Maritime Foredrag – der arbejdes med planer for den kommende sæson.  
 
5 h. Distriktsformanden orienterer – Erik gav en kort gennemgang af diverse tiltag på 

bl.a.også landsplan – 21. august holder Odense et arr. omkring en ny Mindesten – 
29. august er der noget lignende i Nyborg – Erik deltager 29. august i 75-års 
jubilæumsarrangementer i Marstal og i Ærøskøbing.  

   
6. Mærkedage 

Navn Dato Anledning Gave 
 Gunnar Markussen 15. september 2020 85 år 2 fl. vin. 
 Ole Nielsen 21. september 2020 65 år - 
 Kaj Kruse 30. september 2020 70 år 2 fl. vin. 
  
    
7. Næste møde fastsættes. 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. 
 
På møde den 25. august tages stilling til om vi skal have er ekstraordinært møde i 
Sendemandsmødeudvalget. 
 
 
8. Eventuelt – intet.  
 
Mødet slut 1800 og referet efter bedste evne. 
 
Sekretæren. 
 
 
 
 
 
 


