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REFERAT Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2022 kl. 16.00 i Marinestuen. 
Til stede: Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels Marcussen, Jim Mollerup, Finn Nielsen, Dorte Olbæk (fra 5a) 
og Kaj Kruse. 
 Afbud: Henning Ibsen og Jim Lindegaard. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.   

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

 
2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 

 
 2a.  Opstart af madlavningshold. 

 Erik Baagøe orienterer. 
Erik gav en kort orientering om idéen, der stammer fra et lignende arrangement 
i Svendborg Amatør Sejlklub med et forestående 25 års jubilæum. 
Erik Baagøe møder på lørdag den 1. okt. og orienterer yderligere efter 
formandens indlæg kl. 1200.  -  Se også opslag på tavlen. 

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

 Nyt køleanløg til drikkevarer. Tilbud fra Risbjerg. 
Nyt anlæg monteres efter planen inden udgangen af september måned. 

 
  2c. Hjemmeside / Facebook. 

 Markedsføring via facebook.  

 Mads Fredeløkke har vurderet værdien af at anvende de sociale medier. 
Aktivt brug af Facebook anbefales. 

 
  2d. Nyt og præsentabelt skilt til facaden. 

   Mahogni plade 320 x 40 x ca. 4 cm., er bragt til Hvide Sande . 
  Oplæg forventes til gennemsyn inden skærearbejdet igangsættes. 

 
  2e. SIMAC elever. Invitation til kammeratskabserrangement. 

 Fremtidig samarbejde med eleverne? Indbydelse til kammeratskabsaften. 
En skriftlig henvendelse til Simac i maj måned har ikke givet respons. 
Finn rykker for interesse. 

 
  2f. Vore annoncører indbydes til takkemiddag. 

 Traktement aftalt. (Sild, skipperlabskovs og citronfromage). 

 Fastsættelse af dato. 
Erik Andersen udarbejder indbydelse, der forelægges for bestyrelsen og 
mødet flyttes til onsdag den 18. januar 2023. 

  
3. Kassereren orienterer:  

 3a. Regnskab. Gennemgået med diverse bemærkninger – til efterretning. 

 Restander. Diverse oplysninger tilflød listen og Niels tjekker op. 
 

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

 

4e. Samlet medlemsantal. 
 Antal registreret hos landskontoret : 317.  

 Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 

 Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 

Alt under pkt. 4 taget til efterretning. 
  

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. 
             Foreningsmiddagen blev aflyst grundet manglende tilslutning. 
             Ålespisning torsdag den 13. okt. kl. 1700 p.t. 28 tilmeldte. 

- det videre v/Bjarne. 
             Årsmøde i Aktivitetsudvalget afholdes den 3. november kl. 1600. 

   
5 b. Rejseudvalget. 
             Lille møde afholdt med få fremmødte – dog incl. nyt medlem af udvalget. 
             Behov for fremtidige ture blev drøftet – dog ikke flere ture i år. 
             Udvalgets formand Jim Mollerup ønskede at blive afløst – 
             Dorte sætter via Facebook gang i søgning af afløser 
 
5 c. Redaktionsudvalget.  
             Nyt blad er klar til omdeling fra på lørdag den 24. september. HUSK også folder  
           vedr. Maritime Foredrag. 
 
5 d. Hus- og lokaleudvalget.  

 Inddækning af skraldespande. Pris ca. 2500,- . Finn bestiller 
kompositinddækning til 2 spande. Vi monterer selv. 

 Rep. af fuger hvor det er nødvendigt.  
Murermester Kimurer er på opgaven incl. rep. af klinker på hovedtrappe og 
støbning af fundamenter til Marinesoldaten (med fodsvamp) og de 2 skrueblade. 
 
Endelig placering af matros efter flytning. De 2 skrueblade placeres på hver side 
af trappen ned mod kælderdørene og matrosen placeres midt i mellem det ene 
skrueblad og trappen op mod stuen (baren) – alt i det nu fritlagte bed, hvor Niels 
sørger for ”lugning”. 

 
5 e. Kabyssen. 

 Drøftelse og gennemgang af brev fra kabysholdet, dateret 12. September 2022. 
Brevets indhold blev drøftet og taget til efterretning incl. framelding til 
medlemskab af Aktivitetsudvalget. 
Det førstkommende arrangement – Ålespisning er på plads – se 5a. 
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5 f. Skytteudvalget.  
           Havde bestyrelsesmøde i går. 
           Onsdagsskydning er startet. 
           Adgangsforhold til bagvæg forbedres i samarbejde med Hallen. 
           Foreningsskydning gav en flot 4.plads !!!!!! 
 
5 g. Maritime Foredrag.  
           Folder klar til omdeling. Uddeles sammen med nyt blad – fra på      
           lørdag.   
           OBS Henning Ibsen og Kim Kruse tjekker hos Event om der er sørget for  
           annoncering i Ugeavisen 
 
5 h. Distriktsformanden orienterer.  

 Ny mail til distriktsformanden: fyno@marineforeningen.dk. 

Referat fra godt møde i Middelbart var fremsendt til bestyrelsen og blev    
gennemgået med få bemærkninger. 

 
6. Mærkedage 
Navn Dato Anledning Gave 

 Jørn Gustafson 28. oktober 2022 65 år - 
 Søren Hansen 29. oktober 2022 80 år 2 fl. vin. 
 Ejner Villy Madsen 04. november 2022 80 år 2 fl. vin. 
 Hans Henrik Rasmussen 14. november 2022  70 år 2 fl. vin. 
 Tove Nadolny 17. november 2022 60 år 2 fl. vin. 

Kjeld Bähring  20. novembert 2022 80 år 2 fl. vin. 
 Germann Gaardholm 20. november 2022 80 år 2 fl. vin. 
 Erik Baagøe Larsen 29. november 2022 70 år 2 fl. vin. 
 
    
7. Næste møde fastsættes: 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.  
 
 
Mødet slut kl. 1815.  
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