
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 11  – 2016 
 
 
 Dato: Mandag den 12. december 2016, kl 18.00. 
  

Sted: Frida Havnegade, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand, 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno 
1717 
Admiral Rene Jensen, Kasserer 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Michael Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 

  
Afbud fra: Ingen afbud. 
  
Fravær: Direktør Jan Michael Madsen 

  
Mødeleder: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
  

Referent: Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 28. november 2016. 
Referat: Godkendt uden kommentarer 
  
Huskelisten nederst i referatet indgår som dagsorden til næste admiralitets mød. 
  
Pkt. 2. Ordet er frit 
Referat:  Som repræsentant for Tordenskiolds projektet er Direktør Jan Michael Madsen 
med i planlægningsgruppen for byjubilæet i 2018, hvor Frederikshavns købstad fylder 300 
år. Før 1818 hed byen Fladstrand og kom efter 1818 til at hedde Frederikshavn. 
  
ORJ ønskede, at vores deltagelse i dette byjubilæum kommer med i vores kalender lige så 
hurtigt som det er muligt, så vi alle kunne være forberedt på denne opgave. 
  
Vi ønsker Jan Michael Madsens deltagelse på næste admiralitetsmøde så vi kan fastsætte 
en dato for vores åbent hus arrangement og nedsætte en styrer gruppe, så vi ved hvad vi 
vil vise frem. Endvidere vil vi gerne snakke Göteborg, og Kulturnatten København, så vi 
kan få et indtryk af, hvordan planerne er på nuværende tidspunkt, for disse 
arrangementer.  Vi vil også gerne snakkes om, at i 2017, er det 300 år siden det var 1717, 
og derfor et jubilæum for de historiske aktiviteter som vi holder til Tordenskioldsdagene og 
hen over året. 
  
Frideric d. IV’s Livgarde har holdt våbeneftersyn på foreningens musketter og bajonetter. 
  
Fladstrands Quinder anno 1717, havde været på Knivholt. 
  
Almuen har holdt julefrokost 



  
Hoffskrädderne anno 1717 har holdt julefrokost. 
  
Fladstrands artilleri Corps har holdt julefrokost. 
  
For at profilere TSF har Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen talt med 
Handelsstandsforeningen i Sæby ved Ole Kalhøj, og i Skagen med 
Handelsstandsforeningen ved Torben Pedersen, om vores lørdagsture til disse byer. Vi 
skal også til Frederikshavn, så det bliver en tretrins raket med Sæby, Skagen og 
Frederikshavn.  Datoer skal vi snarest finde. 
  
Admiralitetets medlemmer skal indkaldes til et møde hvor eneste punkt på dagsordenen 
er: ”Hvordan stopper vi tilbagegangen og hvordan får vi tilgang”. 
Dette møde kan evt. resultere i, at vi skal have hjælp udefra af en konsulent og vores 
møde kunne så være en inspirator for, hvad der videre skal ske. Admiralitetet var alle enigt 
om, at noget skal der ske, og det skal være her og nu. Dato på dette møde findes på 
næste admiralitetsmøde. 
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Sct. Barbara 
Julemarked på Knivholt. 
  
Referat: Sct. Barbara. Viceadmiral Michael Jensen, blev slået til Ridder af ”Den Gyldne 
Hest”. 
Turen var en stor succes og der var 7 med fra TSF. En hurtig tur til Norge på i alt 24 timer. 
  
Julemarked på Knivholt. Årets julemarked var en mega succes, og admiralitetet siger 
tusind tak til de personer som gav sig tid til, at klare denne opgave her inden jul. 
  
Pkt. 4 Evt. 
Referat: Der var ikke noget til evt. 
  
Mødet sluttede kl. 19.00 
  
 
 
Datoer som skal huskes 

·         Admiralitetsmøde mandag den 9. januar 2017, kl. 19.00 
·         Geheimerådet bliver mandag den 27. februar 2017, kl. 19.00 i Riddersalen. 
·         Göteborg i uge 33 i 2017 
·         Tordenskiolds fødselsdag lørdag den 7. oktober 2017 

  

Vigtig huskeliste for opgaver i 2017. 
· Finde dato for møde i Adm. med dagsorden, hvordan stopper tilbagegangen og             

hvordan får vi fremgang.  
·         Laurits skal kontakte Levnedsmiddelkontrollen og Told og Skat. 
·         Der skal findes dato for åbent hus på Knallen 
·         Der skal findes datoer på ture til Skagen, Sæby og Frederikshavn 
·         Til åbent hus skal vi gøre os klart hvad vi vil vise og hvordan. 

 


