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REFERAT Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2022 kl. 16.00 i Marinestuen. 

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

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt. 

1a. Nye punkter til dagsordenen. Nyt punkt til 5 d – inddækning …. 
     Referent  Kaj Kruse. 

 
2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 

 
 2a.  Indkøb af skjold til brug som gaver. 

 Pris: kr. 350,- Der bestilles 10 stk. med en omtrentlig udgift på ca. 4000,- kr. 
1 stk. på prøve/til godkendelse inden igangsætning. v/Erik. 
 

 2b. Projekter som der kan søges fondsmidler til. (Grøn og miljøvenlig Marinestue). 

 Der aftales gennemgang af bygningen snarest muligt.  

 Nyt køleanløg til drikkevarer. Tilbud fra Risbjerg. 

 Faundraising Fyn, den 15. september 2022. 16.00 – 21.00 i Ringe. 
Fa. FVN-Ringe tilbyder ny udvendig kompressor, hvor eksisterende skuffe- 
arrangement genbruges. 
Finn forespørger Risbjerg om deres tilbud er som eksisterende størrelse  
(antal skuffer) og hvor længe tilbuddet er gældende. 

 
  2c. Hjemmeside. 

 Vedligeholdelse – Kvalitetssikring.  

 Nedsættelse af arbejdsgruppe. Indkaldelse til opstartsmøde Mads Fredeløkke. 
Mads har formentlig oplæg klar på lørdag (26. juni). 

 
  2d. Sendemandsmøde 2022 i Løgstør. 13. – 15. maj 2022. 

 Status – Arrangementet blev IKKE afviklet som forventet, hvor det bl.a. var 
lovet, at alt skulle ske under samme tag. 

 
  2e. Nyt og præsentabelt skilt til facaden. 

 Kontakt til Ring Andersens værft. Peter undersøger muligheden for passende stykke 
træ til formålet. Peter Ring arbejder på sagen. 

 
  2f. SIMAC elever. Invitation til kammeratskabserrangement. 

 Fremtidig samarbejde med eleverne? Indbydelse til kammeratskabsaften. 
Der mødte 30 elever op i sidste uge, hvor Jim Mollerup og Niels Marcussen 
viste rundt. 
Eventuel ny invitation kunne være til Kammeratskabsarrangement (ål) den 13. 
okt.  
Jim L undersøger om tidspunkt kan ændres til kl. 1700. Hvis ja inviteres 10 
elever fra Simac. 

 
  2g. Jubilarstævne på Holmen. 
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 Indbydelser er på vej ud. 

 Nyborg og eventuelt andre kan kobles på mod betaling. 

 Vore jubilarer kører gratis med.  
 

 
      3. Kassereren orienterer:  

 3a. Regnskab. Gennemgået. 

 Restander. Restanterne får en sidste chance ved kontakt fra foreningen. 
Vi delte de 18 restanter op imellem os og kontakter hver i sær. 
 

4.  Medlemmer.  
 

4a. Udmeldelse. 
 
4b. Ansøgning om optagelse/ overflytning. 
 
4c. Afgået ved døden.  

 Leif Kurt Larsen Olsen, dødsdato ubekendt, februar mdr. Oplyst af nabo. 
 

4e. Samlet medlemsantal. 
 Antal registreret hos landskontoret : 314.  

 Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 

 Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 

 
Alt under pkt. 4 til efterretning. 

                         

  

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. 

 Sct. Hans arrangement. 

 Sejltur til Faaborg med Caroline og Viking. 

 Gl. Torvedag. 
Der henvises til referat fra møde i Aktivitetsudvalget 14. juni 2022. 
Vedr. Skt. Hans aften forsøges med Irish Coffee kr. 20,- , lotteri afholdes – 
kuverter m.v. v/ Jim L og Erik. 
”Midsommervisen”  trykkes v/Kaj. 
Heksen v/Erik. 

   
5 b. Rejseudvalget. 

 Udflugt til Sild. En ubetinget succes. 

 Norgestur. Aflyst grundet manglende tilslutning. 
 
5 c. Redaktionsudvalget. Nyt blad er udkommet og 3 bude mangler at omdele. 

 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  

 Messingplade på Matrosen. Tekst. (Under udarbejdelse). Er klar. 

 Facadeskilt. Se under 2 e. 

 Inddækning af 2 affaldsspande ved hovedindgang. Pris undersøges v/Kaj. 
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Vedr. rydning af beplantning (incl. megen ukrudt) på bagsiden er der modtaget 
et tilbud fra fa. Hortus v/Daniel lydende på kr. 4.375,- incl. moms for rydning og 
bortskaffelse af al beplantning/ukrudt. Vi står selv for reetablering. 

 
5 e. Kabyssen – p.t. intet at bemærke. 

 
5 f. Skytteudvalget. – p.t. intet nyt. 
 
5 g. Maritime Foredrag. Kim Kruse og Torben Nielsen har taget over efter Henning I. 
 
5 h. Distriktsformanden orienterer. 
       Kort orientering og herunder var afholdt et godt FU-møde den 20. juni, hvor bl.a. 

Sendemandsmødet var blevet drøftet. 
 

 
6. Mærkedage 

Navn Dato Anledning Gave 
 Charlotte Andersen 07. juli 2022 50 år 2 fl. vin. 
 Jesper Andersen 24. juli 2022 60 år 2 fl. vin. 
    
7. Næste møde fastsættes: Tirsdag, den 16. august  2022 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 13. september 2020 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 11. oktober  2022 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 22. november  2022 kl. 16.00. 
 Tirsdag, den 20. december  2022 kl. 16.00. 
8. Eventuelt. Intet. 
 
Mødet slut 1820. 


