
Tordenskiolds Soldater Fladstrand 
Geheimeråd 2014 

 

Tid: 26. februar kl. 19:30  

Sted: Knallen 5, Tøjhuset 

 

Referat: 
1. Valg af dirigent og referent 

 Michael Nielsen vælges til dirigent. MN konstaterer at geheimerådet er 
rettidigt indvarslet. 

 Doris Jensen vælges til referent. 

 Optælling: Der er i alt 36 fremmødt til Geheimerådet 
2. Admiralitetets årsberetning aflægges, og sættes til godkendelse. 

 Formand, Generaladmiral Laurits Nielsen gennemgår beretningen, denne 
giver ikke anledning til yderligere spørgsmål og godkendes af forsamlingen. 

3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab. 

 Kasserer, Skatmester René Jensen gennemgår regnskabet. 

 Kommentarer: Der ses, at indtægter fra kontingent er faldende som resultat 
af medlemstilbagegang. 
Opmærksomheden skal henledes på at rekruttere medlemmer, det foreslås, 
at man kan holde foredrag på skoler og andre uddannelsesinstitutioner 
Herefter godkendes regnskabet af forsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

 Kontingentet vedtages at fortsætte uændret:  
i. Enkeltpersoner: 300 kr.  

ii. Familier: 600 kr. 
iii. Institutioner og virksomheder: 600 kr. 

 Ved indbetaling af kontingent inden 31/3 deltager man i lodtrækning om 1 
års familiekontingent.  

5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget. 

 Skatmester René Jensen fremlægger forslag til budget. Dette godkendes af 
forsamlingen. 

6. Rettelser til forretningsordenen: 

 Følgende er tilføjet som nyt punkt: Ved økonomiske dispositioner på 
foreningens vegne på over 3.000,DKR skal der sendes SMS ud til 
admiralitetet, hvis ikke beslutningen om indkøb/ udgift kan vente til næste 
admiralitets møde. 

 



7. Behandling af indkomne forslag. 

 Der er ikke indkommet forslag. 
8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand. 

 Laurits Nielsen opstiller uden modkandidat og vælges med applaus. 
9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester (kasserer) 

 (I henhold til §12 st. 2 vælges skatmester ikke i år.) 
10. Valg af revisorer 

 Per Midtgaard genopstiller og vælges.  
11. Eventuelt. 

 Det nævnes, at ingen af admiralitetets medlemmer plejer særinteresser for 

grupperne – konklusionen er, at admiralitetet fungerer godt efter 

strukturændringen for nogle år siden  

 Ros og tak til Skatmesteren for det store arbejde 

 Møder i Oplev Vækst regi: Her træder man ind som en person, der vil 
arbejde for T-dage generelt og være med til at løfte opgaven med at 
forberede og afvikle T-dage. 

 
 
3/3 2014  
 
________________________  _________________________ 
Michael Nielsen, dirigent   Doris Jensen, referent  
 
 
Konstituering af Admiralitetet: 
 
Formand/Generaladmiral Laurits Nielsen (repræsentant for Artilleriet) 
Næstformand/Generaladmiralløjtnant: Palle Næser Thomsen (Tambourerne) 
Sekretær/Skriver: Doris Jensen (Fladstrands Borgerskab) 
Kasserer/Skatmester: René Jensen  
Søren Matthiasen (Officerskorpset) 
Lene Bergstedt (Hofskrædderne) 
Fie Mølholt (Almuen) 
Michael Jensen (Livgarden) 
 
Socialminister: Michael Nielsen 
Ceremonimester: Laurits Nielsen 


