
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 9  – 2016 
 
Dato: Mandag den 31. oktober 2016, kl 19.00. 
Sted: Knallen, Frederikshavn 
Deltagere: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand, 

Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno 1717 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Borgerskab anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Oberst Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. Frideric d. IV’s Officers Corps 

  
Afbud fra: Direktør Ideartillerist Jan Michael Baron Madsen og Admiral Rene Jensen, 

  
Mødeleder: Laurits Baron Nielsen 
Referent: Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
  
Admiralties mødets - Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 12. september 2016. 
Referat: Blev godkendt uden kommentarer. 
  
Pkt. 2. Økonomi. 
Referat: Der er en sund økonomi. 
  
Til Næste møde udarbejder Laurits Nielsen en oversigt over hvor mange penge der er brugt pr. gruppe. 
  
15. december er sidste frist for at sende regninger ind til godtgørelse for 2016. Det bedes venligst husket. 
  
Svenske penge sedler skal veksles inden 1. maj 2017. Da der herefter kommer nye pengesedler og de gl. bliver                   
ugyldige. 
  
Pkt. 3. Planlægning af gennemgang af depoter. 
Referat: Der findes en ny dato på vores første møde i 2017. 
  
Pkt. 4. TSF’s involvering i KBH Kulturnat på Tøjhus Museet 
Referat: Søren Matthiasen fremførte, at det havde været en god tur, ja endog en rigtig god tur. Dog var der                    
punkter som vi fremover skal huske, at gøre bedre: 
  
For et så stort event som ”Kadetskolen” skal blive en stor succes, skal det være bedre planlagt hjemmefra. Det                   
vil sige, at alle opgaver er fordelt og det ikke bliver noget man gør når man er kommet frem og skal til, at udføre                        
opgaven, for så går der bare kludder i det. Der bør være et møde hjemme inden hvor vi gennemgår eventet og                     
fordeler opgaverne. Hvem gør hvad, og ikke mindst hvem har ansvaret for opgavens gennemførelse. Det var                
alle enige om, at det gør vi fremover. 
Der var tilmelding til ”Kadetskolen” til kl. 18.00 og kl. 20.00. Doris Jensen fremførte, at kl. 20.00 er for sent, da                     
børn på dette tidspunkt ikke kan holde fokus på eventet, da de har været i skole hele dagen og derfor er trætte,                      
når vi er færdige omkring kl. 21.15. 
  
Der bør være en bedre planlægning af programmet, så personer ikke skal være to steder på samme tid. Det                   
kostede eventet ”Kadetskolen” udførelse, da soldater lige pludselig skulle ud og skyde, så var der ingen                
soldater til at gå med børnene. Det var alle enige om skal strammes op. 
  
Endvidere fremførte Søren Matthiasen, at vi ikke er et entreprenør firma, men en historist gruppe, og hvis vi                  
ikke gør noget ved det nu, vil vi ikke kunne få flere nye medlemmer til grupperne i TSF og få svært ved, at holde                        
på nuværende medlemmer. Det kan ikke hjælpe noget, at vores folk skal nedtage rekvisitterne i uniform, så de                  
bliver ødelagt. Det er heller ikke godt, at vores folk som skal være med i eventet, er trætte når det skal føres ud                       
i livet, fordi man har brugt sit krudt op opsætning af sceneriet. 



  
Når man ser hvad svenskerne og normændene kan, så kan vi ikke noget i forhold til dem. Det er et faktum.                     
TSF skal øve sig på events og derfor fralægge sig opgaven med, at være entreprenør til kommende events.  
  
Det er admiralitetets ønske, at der arbejdes på, at lave et entreprenør hold, så TSF’s grupper kan hellige sig                   
selve eventet, og gøre sig bedre til denne opgave, og ikke være uddøde når selve eventet skal gennemføres.                  
Dette gælder for alle de tiltag vi er med i, også T-dagene. 
  
Inden et sådan stort events bør soldater grupperne sætte sig sammen inden turen, for at gøre sig klart, hvad                   
man vil optræde med. Det var alle enige om. 
  
Palle Næser Thomsen var ked af, at tilmeldingen var kommet ud så kort før turen, da tamburerne havde sagt ja                    
til et andet arrangement og derfor ikke kunne komme med. 
  
Pkt. 5. Tordenskiolds fødselsdag, planlægning og gennemførelse. 
Referat: Var en fantastisk fest. Stor tak til festudvalget og ikke mindst til Anna Sofie Mølholt. 
Fantastisk mad og her tænkes der ikke mindst på det store ”Overdådige Sønderjyske kage bord”. Flot-flot. Tak                 
for underholdningen. 
  
Pkt. 6. Sct. Barbara 
Referat: Laurits Nielsen sender indbydelse ud til alle medlemmer til denne tur til Christiansand i Norge for                 
2016. 
 
Der kan overnattes på Kjervik som er næsten lige op af det sted, hvor man skal til fest. 
  
Det bliver samkørsel da vores bus ikke kan bruges. Ole Johannsen finder ud af, hvad en minibus koster. Ellers                   
bliver det privat bil kørsel. 
  
For at komme med på turen, bliver egen betaling 500,- kr. pr. deltager 
  
Pkt. 7. Temperaturen på TSF 
Referat: Palle Næser Thomsen og Carsten Thomsen, kunne fortælle at Fladstrands Tamburere anno 1717, og               
Frideric d. IV’s Livgarde træner en gang om måneden på et fælles event, som skal udføres under                 
Tordenskioldsdagene i 2017. Fladstrands Artilleri Corps blev også inviteret til disse øveaftener og det vil Ole                
Richard Johannsen tage med til gruppens næste møde. Der var stor ros fra alle, til dette tiltag. Det var                   
Stabstamburer Søren Borups oplæg man trænede på. 
  
Vi blev enige om, at TSF vil holde åbent hus for at trække nye medlemmer til foreningen. Der skal findes en                     
dato på næste møde. Endvidere blev admiralitetet enige om, at man f.eks. laver en lørdag formiddag i Skagen,                  
Sæby og Frederikshavns bymidte. Dette tror vi alle, kunne være et sjovt tiltag, hvor vi så kunne hverve nye                   
medlemmer. Vi har før været i Skagen og Sæby, og det var også for os selv, en god oplevelse, hvor vi optrådte                      
med det grupperne kunne. Vi optræder også ved byens ændre center, som også var en god oplevelse for os                   
selv. Vi besøgte plejehjemmets beboere både i Frederikshavn og Sæby. 
  
Ole Richard Johannsen foreslog, at vi til næste års indsamling til Kræftens Bekæmpelse kunne lave et events                 
for firmaer som for f.eks. 500,- kunne købe et skud med kanoner ved Krudttårnet og deres firmanavn kunne                  
annonceres på f.eks. KanalFrederikshavn, og hvor pengene kunne gå til kræftens bekæmpelse. Det er noget               
som vi kan arbejde videre med. Rigtig god ide. 
  
Til næste møde skal alle grupper komme med hvad de har tænkt sig, at træne med i vinter halvåret,                   
så man er rustet til næste års events. Endvidere hvad gør grupperne for at holde på gamle                 
medlemmer som gør, at nye syntes det kunne være sjovt at være med i TSF. 
  
Pkt. 8. Rengøring 
Referat: Doris Jensen havde lavet en ny plan for rengøring i 2017, som er sendt til alle gruppeledere. Denne                   
plan blev vedtaget. Tak for arbejdet. 
  
Pkt. 9. Evt. 
Referat: Lene Bergsted fremførte: ”Hvis TSF tages øl med til events, skal der også være sodavand” Dette blev                  
taget til efterretning. 
  
Laurits Nielsen kontaktet ”Levningsmiddels Kontrollen”, for at finde ud af, hvad der skal gøres for, at vores                 
køkken kan blive godkendt. Ved samme lejlighed vil de blive spurgt om, de vil holde et lille møde hvor man                    
gennemgår hvad der skal gøres for, at vi undgår situationen med, at vi ikke måtte sælge tørfisk under T-dagene                   
2016. Her vil Almuen, Fladstrands Borgerskab anno 1717, og Hoffskrädderne anno 1717, også gerne deltage. 



  
Laurits Nielsen kontakter Told og Skat, vedrørende f.eks. T-dagene så vi ikke også her kommer galt afsted. 
  
Palle Næser Thomsen spurgte til turen til Glückstad i Tyskland i 2017. Laurits Nielsne kunne fortælle, at der var                   
sendt et overslag omkring prisen til arrangørerne, men havde derefter ikke hørt mere fra dem. Som det ser ud                   
lige nu, bliver turen ikke til noget. 
  
Datoer som skal huskes: · 
Admiralitetsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 
Sct. Barbara, Christiansand i Norge lørdag den 3. december 2016. 
Admiralitetsmøde mandag den 12. december 2016 kl. 18.00 
Julemarked på Knivholt den 10.-11. december 2016 
Admiralitetsmøde mandag den 9. januar 2017, kl. 19.00 
Götheborg er i uge 33 i 2017. 
Tordenskiolds fødselsdag er uge 41 i 2017. 
  
Huskeliste: 
Til næste møde skal grupperne finde ud af hvad de vil træne med i vinter halvåret. 
Laurits Nielsen skal kontakte Levnedsmiddelkontrollen og Told og Skat. 
På næste møde skal vi huske, at finde datoer for Geheimerådet i 2017.  Er måske fundet? 
Der skal endvidere findes dato på Åbent hus på Knallen. 
Der skal findes datoer på ture til Skagen, Sæby og Frederikshavn bymidte. 
Til åbent hus skal vi gøre os klart hvad vi vil vise og hvordan. 
  
Et godt møde sluttede kl. 21.05. 
 


