
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 1  – 2017 
 
 
Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand, 

Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps, 
Direktør Ideartillerist Jan Michael Baron Madsen 

  
Afbud fra:   Admiral Rene Jensen, Kasserer 
                              Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno1717 
  
Fravær: Viceadmiral Michael Baron Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
  
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 12. december 2016. 
Referat: 
 Godkendt uden kommentarer. 
  
Pkt. 2. 2017, arrangementer 
En tentativ gennemgang af arrangementer som der arbejdes på i TSF og Fonden. 
JMM deltager og sammen prøver vi at komme frem til en fælles strategi for disse 
arrangementer samt en fælles forventningsafstemning. 
Udkast som er bragt op i Fonden hvor vi har to repræsentanter i. 
Overordnede opgaver primo 2017: 
2.1.  Tordenskioldsdage i Göteborg. Hvordan udbygger vi det samarbejde som opstod med 
VisitDenmark, VisitNordjylland og Turisthus Nord i 2016 ? 
2.2.  Finansierings-handlingsplan og skrivning af programudkast, datoudkast, vedr. 
Tordenskioldsdage København, i samarbejde med Nationalmuseet. 
2.3.  Overvejelser om kerneelementer i vores Tordenskioldsdage i Frederikshavn! 
2.4.  Forberedelse af struktur og finansiering, af procesforløbet med PRIMUS MOTOR 
2 ,5.  Tanker om ÅBENT HUS i TORDENSKIOLDS BY, organisering og "event-scoops" i 
programmet. 
2.6.  Styregruppe arbejde vedr. BYJUBILÆUM 2018 
  
  Referat: 
2.1. Tordenskioldsdage i Göteborg er i støbeskeen, men er ikke på plads endnu. Det er et 
vigtigt projekt hvor vi dels profilerer T-dagene, men også Frederikshavns kommune. 
   
2.2. Jan Michael Madsen har holdt møder med Tøjhusmuseet, som var begejstret for 
Kadetskolen. Samarbejdet med Tøjhuset kan give os viden om tiden omkring Stor 
Nordiske Krig, og være noget vi alle kan have stor glæde af. Hvormed vi alle kan blive 
mere autentiske. JMM har været til møde med TM og skal derover igen i næste uge. Når 
det evt. er på plads vil vi alle høre nærmere, og kan derefter sætte datoen af i vores 



kalender. 
Det kan være, at de ønsker Kadetskolen i den uge hvor der er efterårsferie og om 
lørdagen afsluttes med vores store events. Projektet er noget som alle grupper skal gøre 
sig klar til. Det vil sige, grupperne ved hvad de vil byde ind med. 
  
2.3. Tordenskioldsdagene skal skifte fra at være målet til at være midlet. Det er vigtigt at 
alle står sammen og finder nye events til glæde for os alle og er noget som publikum 
gerne vil opleve. Flere fremførte at spillet med afslutning med TSF m.m. skyder mod 
skibe og skibene skyder tilbage er et vigtigt moment, som man havde hørt ude i byen var 
en mangel i 2016. 
Fremover skal der være plads til den enkelte, hvad vil man gerne vil og ikke mindst kan. 
  
2.4. Man er i gang med, at finde penge til det videre forløb med PRIMUS MOTOR. Det 
kunne runde ud i, et udviklingsprojekt omkring T-projektet. Til gavn for alle som har deres 
gang på Knallen. 
  
2.5. Åbent hus på Knallen bliver den lørdag den 6. maj 2017. Der er nedsat et udvalg som 
skal se på hvad der skal ske. Formand Jan Michael Madsen og sekretær Laurits 
Nielsen. Derudover skal 1717 og TSF finde 2 personer hver.  Viceadmiralerne går hjem 
og finder de to som skal være med fra TSF. Det er meget vigtigt, at alle gør sig klar over 
hvad de vil vise og optræde med. Det skal være en markedsføring af Fonden 
Tordenskiold, og for alle grupper som har sin gang på Knallen. 
Der skal være en fast ramme omkring denne dag som alle står bag ved. Det skal være en 
sjov dag, hvormed alle kan give noget videre til de som kommer udefra til Åbent Hus.  Det 
skal gerne munde ud i at alle som har deres gang på Knallen siger vi og ikke os. Vi står 
nemlig sammen om det samme projekt nemlig T-dagene. 
  
2.6. Styregruppe arbejde vedr. BYJUBILÆUM 2018 , er der mange forskellige folk med i. 
For Fonden Tordenskiold og hermed for TSF deltager JMM. Det vil foregå i hele 
september og med start af T-dagene. 
  
Pkt. 3. Hvordan stopper vi tilbagegangen og hvordan får vi tilgang 
Dato for møde hvor dagsorden er ovenstående. 
Styregruppe nedsættes. 
Referat: Tages op på kommende møde. 
  
Pkt. 4 Ture til Skagen, Sæby og Frederikshavn. 
Der skal findes dato, og nedsættes en styregruppe som skal arbejde med program og 
indhold. 
Referat: 
 Ole Richard Johannsen havde ikke hørt noget fra Sæby og Skagen, så det tages op igen 
på næste møde.  Frederikshavn kunne være vores åbent hus på Knallen. 
  
Pkt. 5 Fastsættelse af datoer for Admiralitetsmøde 1,ste halvår. 
Referat: 
Se datoer nederst i referatet. 
  
Pkt. 6 Evt. 
Referat: 
Tur til Hjørring lørdag den 14. januar, med start Fr.havn. Banegård. 
 Se det som Laurits Nielsen har sendt ud til alle. 
  
Mødet sluttede kl.: 21.20 
  
Datoer som skal huskes 



·         Admiralitetsmøde mandag den 13. februar 2017, kl. 19.00 
·         Krudttårnet Teater for Byrådet torsdag den 16. februar. 
·         Geheimerådet bliver mandag den 27. februar 2017, kl. 19.00 i Riddersalen. 
·         Admiralitetsmøde mandag den 13. marts 2017, kl. 19.00 
·         Åbent hus arrangement lørdag den 6. maj. 
·         Göteborg i uge 33 i 2017 
·         Tordenskiolds fødselsdag lørdag den 7. oktober 2017 

  

Vigtig huskeliste for opgaver i 2017. 
·         Laurits skal kontakte Levnedsmiddelkontrollen og Told og Skat. 
·         Hvordan stopper vi tilbagegangen og hvordan får vi tilgang 
·         Pkt. 4 Ture til Skagen, Sæby og Frederikshavn 

 


