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 REFERAT -  bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2020 kl. 16.00 i Marinestuen. 

Til stede: Erik Bodal, Bjarne Jensen, Jim Mollerup, Finn Nielsen, Dorte Olbæk, og 
                Henning Ibsen og Kaj Kruse. 
Afbud    : Niels Marcussen og Jim Lindegaard 
 
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.  
   Risiko for aflysning blev debateret. 

Torsdag den 19. marts afholder FU møde i Kbh. , hvor der træffes afgørelse. 
 

 2b.  Reparation/udskiftning af døre til toiletter. 
Døre er afhentet og forventes retur fredag (13.3.), hvor der monteres fodspark      
m.v. (der er monteret udluftningsriste i dørene). 

  
 2c. Jubilarer 2020 for indkaldelse til Søværnet – afholdes 30. august. 
        Se bilag på opslagstavle 

 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 Marcussen udsender indbydelse til alle. Der indhentes pris på transport. 
 
 2d. Optagelse af nye medlemmer. 

 Hvis vi har nyt emne som medlem, så skal man få oplysning om navn og adresse     
der videregives til formanden, der så sender optagelsespapirer til den pgl.,  
hvorefter bestyrelsen tager stilling.  

 
 2e. Regler for Mindesammenkomst I Marinestuen. 

 Lokaler stilles gratis til rådighed – og al servisering aftales med banjermester     
Finn Nielsen.  

 
 2f. Udlejning af Marinestuen. 

 Forespørgsel fra Mads Winther – drøftelse og afstemning viste et ja til 
ansøgningen. Erik B står for det videre.. 

 
3. Kassereren orienterer:  

       3. Regnskab – blev forbigået i tavshed, idet kassereren var fraværende 
       Status vedr. Kontingentindbetaling. Restander vil via et tillæg i det  kommende  
                         medlemsblad blive gjort bekendt med deres manglende indbetaling.       

 
4.  Medlemmer.  

4a. Udmeldelse.  Ingen 
 
4b. Ansøgning om optagelse. 
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Frederik Hansen Eriksen. Pind I. Tidligere medlem i 25 år. Prop. Ib Kabell. Medl. Nr. 86036. 
Godkendt. 
 
4c. Afgået ved døden.   Ingen. 

 
 

4e. Samlet medlemsantal. 
 Antal registreret hos landskontoret : 331. 

 Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 

 Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 

Til efterretning. 
       
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget – foreningsmiddags i torsdag gik fint – godt fremmøde, god          
 mad og god musik. 
 Årets sejltur går til Ærøskøbing –alt incl. Viking og Caroline er bestilt. 
 Gl.Torvedag 6. august er på plads. 
 

5 b. Rejseudvalget.   
       Der er nu stort set udsolgt på turen til Gøteborg (50 tilmeldte). 
              
5 c. Redaktionsudvalget.  
       Blad forventes klar til uddeling i førstkommende weekend. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  
       Døre er som nævnt sendt til maling. 
     Ny rødvin er indkøbt og får vor egen etiket. 
     DER MANGLER NOGLE MEDLEMMER, SOM VILTAGE ET NAP UDENDØRS. 
     En bog med diverse billeder fra stuen er under udarbejdelse. 
  
5 e. Kabyssen.  
     P. t. intet nyt. 
 
5 f. Skytteudvalget.  
    Medlemmer deltager i weekenden i Landsskydning i Grenå. 
 
5 g. Maritime Foredrag.  

Grundet forskellige omstændigheder blev foredragsholder til sidste foredrag uden      
egen skyld forhindret. 25 af de fremmødte fik set ”M/S Martha”. 
 

                5 h. Distriksformanden orienterer. LB-møde 07+08-2020 i Nyborg.   
       På møde i Nyborgs i lørdags blev det bla. besluttet, at forårssamling lægges vest 

for Storebælt og vintersamling øst for Storebælt (formentlig i Vordingborg) 
       Distriktet deltager kun i Ørbækmarked i år med vort informationstelt og med, som 

noget nyt, formentlig en storskærm for orientering til eventuelt nye medlemmer.        
       Desuden bruges teltet ved Fyn Rundt for skibe samt om lørdgen på Gerritsplads 

under Sendemandsmødet. 
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                6. Mærkedage 
Navn Dato Anledning Gave 

                   Niels Fog-Petersen 01. april 2020 75 år  2 fl. vin  
 Per Rytter 12. april 2020 60 år 2 fl. vin 
                   Ane-Marie Larsen 25. april 2020 70 år 2 fl. vin 
 Hans Jørgen Groth 28. april 2020 75 år 2 fl. vin 
 Frank Bjerg 30. april 2020 75 år 2 fl. vin  
                   Til efterretning 
 
7. Næste møde fastsættes. Tirsdag, den 07. april 2020  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 05. maj 2020  kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 16. juni 2020  kl. 16.00. 
 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. 
 
8. Eventuelt. Kurt Kaysen søger om hjælp til vedligeholdelse af Flagbastion hos Ring Andersen. 
  
                      Kurt Kaysen har afhentet vore 2 modeller (skibs) på hotel Ærø. 
 

Jim Mollerup meddelte, at han som ønsket havde fundet en ny Slopkistebestyrer,                 
idet Jørgen ”Fut” Nielsen havde indvilliget i at overtage. 

    Godt gået og tak til Jim og fut fut til Jørgen. 
 

Mødet slut 1740  


