
Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

Referat fra Ekstraordinært Geheimeråd (generalforsamling) 

Mandag, den 4. marts kl. 19.00, Knallen 5. 

 

Fanen føres ind af Michael Nielsen 

Sang: Fra Engeland til Skotland 

Antal fremmødte: 30 pers, heraf 1 ikke med stemmeret. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

a. Admiralitetet foreslog Michael Nielsen, der blev valgt med applaus. 

b. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt indvarslet. 

2. Vedtægtsændringer. 

a. 29 stemmer for ændringerne, hvilket betyder at ændringsforslaget vedtages. 

b. Valg af formand: Admiralitetet foreslår Laurits Nielsen, der er ingen 

modkandidater, hvorfor LN er valgt. Som følge af de nye vedtægter: at 

formanden skal vælges i lige år og valgperioden er to år, er LN kun valgt for 

1 år.  

c. Valg af kasserer: Admiralitetet foreslår René Jensen, der vælges uden 

modkandidat for en to års periode.  

3. Godkendelse af lejekontrakt: 

a. Kontrakten har været offentliggjort på TSF’s hjemmeside og 

generalforsamlingen godkender den enstemmigt. 

4. Godkendelse af beføjelse til at tegne/forpligte/handle på foreningens vegne, 

gældende for foreningens formand og kasserer. 

a. Begrundelse for forslaget: at lejekontrakten skal underskrives af personer, 

der er valgt/godkendt af generalforsamlingen 

b. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at de af generalforsamlingen 

valgte, henholdsvis formand og kasserer, fremover har beføjelse til at 

tegne/forpligte/handle på foreningens vegne. 

 



5. Evt.  

a. Søren Matthisen fratræder herefter som formand, ønsker Laurits og René 

tillykke med valget 

b. SM takker Susanne Jensen og Jørgen Rasmussen for deres tid i 

Admiralitetet. 

 

Meddelelser ved Laurits Nielsen: 

1. Tordenskioldsdage flytter til Knivholt i 2013-14 og -15.Alle opfordres til at læse 

pressemeddelelse i deres mailboks og gå kreativt og positivt til opgaven med at 

etablere ”festivalen” i de nye omgivelser.  

2. Der arrangeres foreningsture til  

a. Frederiksstad – ”Kongen kommer” 24-26/5 (Gamlebyen festning har 350 års 

jubilæum) 

b. Kristianssand 31/8 (Christianssand Artilleri Corps har 20-års jubilæum) 

 

Fanen føres ud. 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Dirigent: Michael Nielsen   Referent: Doris Jensen 

 

 

 

 


