
  

 
Admiralitets møde nr.09  2014 

 
Tid: Tirsdag  den 14. oktober 2014, kl. 17:00 
Sted: Knallen 5, 9900, Frederikshavn 
 
Deltagere : Søren Matthiasen Doris Jensen Lene Bergstedt  

Laurits Nielsen Fie Mølholt Michael Nielsen

Palle Thomsen Rene Jensen Carsten T. Thomsen 

 

Afbud: Jan Michael Madsen, Michael Jensen, UB Jesper Hedegaard 

Mødeleder: Laurits Nielsen 

Referent: Doris Jensen 

 
Referat under udarbejdelse 
 
1.  Godkendelse af referat fra 09/09 2014  

Ref.  godkendt og underskrevet 
 

2. Evaluering af Tordenskioldsdagene. 
Ref.  Evaluering med fokus på udvikling af t-dage. 

Problemstilling: Løsningsforslag 

Langt at gå mellem Havnegade og 

Krudttårnspladsen for 

soldaterne/tambourene, 

tidskrævende og trættende. 

Tidskrævende for de deltagere som 

skulle spise på Krudttårnspladsen, og 

andre deltagere nåede ikke at se hvad 

der skete begge steder. 

  

Stort ønske om at 

soldaterne/forlægningen kommer ud 

på paradiskajen i 2015. (Der er nedsat 

en kommunal arbejdsgruppe med 

henblik på udvikling af området). 

Beslutning om dette ønskes hurtigst 

muligt for at kunne orientere 

grupperne. Det er ønskværdigt at 

skuespil og forlægning er samme sted 

  

Programlægning starter for sent, 

mangler gennemgang før T-dage 

  

Skabelon bør være færdig 31/12 – der 

skal sættes tid af til grundig 

gennemgang af programmet nogle 

dage før T-dagene afvikles 

Grupperne skal melde deres tilbud 

ind inden 1. Dec til Søren Matthiasen 

Markedsføring: 

Plakater sent færdige, svært at få 

distribueret 

  

Plakater kan med fordel laves til 

genbrug, altså kun med tidspunktet 

”sidste weekend i juni” og henvisning 

til www.tordenskiold.dk – kan således 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tordenskiold.dk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc2YtwfkTc4Y49XSVpPs5Q08UeGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tordenskiold.dk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc2YtwfkTc4Y49XSVpPs5Q08UeGg


  

  

  

 

Forslag om bagrudestreamers 

laves i god tid. 

Ideen med liste, som LN udarbejdede 

var god. 

  

Streamers er ikke tilladte 

Udsmykning kan gøres bedre 

Havnegade 

  

  

 

Den blå container 

Lamper, affaldsstativer/beholdere og 

cykelstativer skal skjules. 

Restauratørerne skal have detaljeret 

info om påklædning, udsmykning og 

camouflering af reklamer. 

Camouflage af container eks. med 

store grene 

Mangler styring af opsætning af telte SM påtager sig styringen i 2015 

Nye events skal tænkes ind i 

programmet i god tid 

  

Tattoo 

  

  

  

Børn skal ikke deltage i spidsrod 

Søren og Erik fra Tambourerne 

planlægger øvedag for soldaterne 

Tattoo kan udføres i samarbejde med 

de udenlandske grupper. 

Karolinerne i Gøteborg inviteres til at 

lave mønstring 

  

Oplevelse af at der ikke var  borde og 

bænke nok  i Havnegade 

  

  

  

  

Uindfriede forventninger i forhold til 

at få leveret 

de ønskede materialer 

  

Frustration over at materiellet ikke 

var kommet i Havnegade til den 

aftalte tid. 

Optælling af hvad de enkelte grupper 

har brug for af huse, borde og bænke 

for at kunne ”levere varen” LN laver 

skabelon og udsender til grupperne 

  

Evt. sætte produktion af nyt materiel i 

gang i vinter 

  

Vi skal ikke stilles noget i udsigt, som 

ikke lader sig indfrie. 

  

Der skal være mere klar aftale om 

tidsplan for levering af inventar. 

Problematisk at vi selv skal sætte de 

firkantede huse op.  

Løsning? 

  

Der bør etableres en marketenderi 

gruppe 

  

  

? 

Ved sidste års evaluering blev vi enige 

om at arbejde på 4 hovedområder – 

disse kom ikke til at fungere efter 

hensigten. 

Hvordan undgår vi at gentage os selv i 

næste års evaluering?  

Vi skal selv tage ”action” 

Portefølje 

Opfølgning ved formanden af trufne 

beslutninger 



Der blev nedsat 4 grupper ved mødet 

i Siloen 

Der manglede opfølgning på disse. 3 

af grupperne kom ikke til at fungere 

  

Ny event fra artilleriet Kanon klar til et event for børn 

Stort arbejde at kontakte og modtage 

håndværkerne 

  

Forberedelser vedr. håndværkerne 

overdrages evt. til andre. 

Fint med fælles modtagelse med de 

øvrige historiske grupper 

OK at ”forankre” kontakten med de 

historiske grupper i TSF 

Åbningstider: 

Puplikum oplevede ind imellem en 

næsten affolket Krudttårnsplads, bl.a. 

fordi soldaterne var på tur til 

Havnegade. 

Ingen folk i Havnegade før kl. 11 

lørdag og kl. 12 søndag. Gaden tom 

efter kl. 21. (dette også meldt ind fra 

bodeholdere) 

Konflikt mellem kirkegang og 

åbningstider i boderne. 

  

  

 
3.  Dokumenthåndtering i Google, opfølgning, spørgsmål 

Ref.  Punktet udgår 
 
4. Økonomi, Status, opfyldelse af TSF krav ved donation af 50.000 kr. til Fonden 

Ref.  Foreningens har fortsat fornuftig kassebeholdning og har et tilgodehavende fra 
Fonden. 
Fondens estimerede regnskab for 2014 forventes at give positivt resultat. 
Regnskabet med revisors bemærkninger blev gennemgået, og der blev stillet spørgsmål  
hertil, som admiralitet ønskede at få belyst ved næste fondsmøde. Spørgsmålene tjente 
også til formål at “klæde” LN og PT på til næste fondsmøde.  
LN og PT beder om taletid til bl.a. info om TSF’s aktiviteter, 
og beder om at der på Fondens bestyrelsesmøder er et fast punkt om økonomi 

 
5. St. Barbara Kristiansand. 

Ref. Der gives tilskud til turen, deltagerbetaling på 500 kr. Tilmelding og betaling via 
hjemmesiden 

 
6. Evt. 

Ref. Julefrokost d. 29/11, deltagerbetaling på 175 kr. + drikkevarer, 
tilmelding og betaling via hjemmesiden 
Gratis udlån af huse til projekt Knæk Cancer ved Krudttårnet incl. opsætning og 
nedtagning. 
 

7.  Næste møde 
04/11 kl 17 (slutter kl. 19) 


