
 

Referat for Geheimerådet for 2017.  

Dato:    Mandag den 27. februar 2017, kl 19.00. 

 Sted:          Knallen 2, 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 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 

 
Afbud: Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
 
Deltagere i alt: 28 med admiralitetet.  
 

Dagsorden ifølge vedtægter:  
 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Pkt. 2. Admiralitetets årsberetning aflægges og sættes til godkendelse. 
Pkt. 3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab.  
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Pkt. 5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget. 
Pkt. 6. Rettelser til forretningsordenen. 
Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag. 
Pkt. 8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand. (Lige år) 
Pkt. 9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester. ( Ulige år) 
Pkt. 10. Valg af revisorer 
Pkt. 11. Eventuelt.  
 

Inden Geheimerådet førtes fanen ind af Michael Nielsen. Efterfuldt af fællessang.  
 

Referat. 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Referat: Michael Lensgreve Nielsen blev enstemmigt valgt.  
Som efterfølgende kunne bekendtgøre, at Geheimerådet var rettidigt varslet. 
 

Pkt. 2. Admiralitetets årsberetning aflægges og sættes til godkendelse. 
Referat: Admiralitetets vigtigste projekt for 2017 er en medlemsforøgelse, som man allerede nu 
arbejder på. En fin årsberetning blev godkendt uden kommentarer.  
 

 

Tordenskiolds Soldater Fladstrand. 



Pkt. 3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab.  
Referat: Admiral Rene Jensen fremlagde regnskabet. Der var få spørgsmål. Der var en udgift på 83 
Tkr. og indtægt på 93 Tkr. Det var udgifter til ture og egenbetaling på samme ture.  Alle grupper 
havde haft et forbrug som stemte i overensstemmelse med gruppernes budget. 
 
Der var uden om budget brugt penge på Kadet skolen. Det var en ide som alle i admiralitetet 
syntes var noget som man meget gerne ville støtte og derfor var der i årets løb blevet frigivet 
penge til projektet.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Admiralitetet foreslog følgende takster for kontingentet: 
300,- kr. for enkeltpersoner 
600,- kr. for familier som bor under samme tag. 
600,- kr. for firmaer. 
 
Det er samme beløb som vi har haft i foregående år. Der var snak om at hæve beløbet.  
 
Søren Matthiasen og Anna Sofie Mølholt omtalte, at der er andre udgifter forbundet med at være 
medlem af TSF. Her tænker vi på Sortkrudtforeningen, eget udstyr og uniformer m.m. og f.eks. 
Tordenskiolds fødselsdag, og når vi er på foreningsture, eller i det hele taget når vi er på ture. Det 
koster at være med i TSF, men det er vigtigt for os, at der kommer en medlemsforøgelse og så skal 
kontingentet ikke være så højt, at ingen ønsker at være med.  
 
TSF’s pekuniære situation er dags dato således at admiralitetet ikke har planer om at hæve 
kontingentet.   
 
Herefter blev admiralitetets forslag enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget. 
Admiral Rene Jensen fremlagde budgettet.  
 
Jan Michael Baron Madsen, kunne ikke læse af budgettet, at admiralitetet ville gøre en indsats for 
at få nye medlemmer. Hertil kunne admiralitetet oplyse, at hvis der opstår behov for frigivelse af 
penge til en god ide som kan sikre medlems fremgang, var det noget som admiralitetet ville se på, 
og lade fornuften råde. Laurits Baron Nielsen kunne på vegne af Admiralitetet oplyse, at han ikke 
kunne huske, at der ikke blev frigivet penge hvis der opstod en god ide. F.eks. var Kadet skolen i 
2016, ikke på budgettet, men der blev frigivet penge til projektet.  
 
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.  
  
Pkt. 6. Rettelser til forretningsordenen. 
Referat: Der var ingen rettelser til forretningsordenen.  
 
Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag. 
Referat: Der var ingen forslag. 
 
Pkt. 8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand. (Lige år) 
Referat: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen er først på valg i 2018.  
 
Pkt. 9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester. (Ulige år) 
Referat: Admiral Rene Jensen ønskede ikke at fortsætte som skatmester.  



Laurits Baron Nielsen takkede Rene Jensen for det arbejde han havde udført for alle i 
Tordenskiolds Soldater Fladstrand.  
Carsten Thomsen blev opstillet som ny skatmester og blev enstemmigt valgt. Herefter bærer 
Carsten Thomsen titlen af admiral og Rene Jensen er admiral a’ la suite.  
 
Pkt. 10. Valg af revisorer 
Referat: Til Intern revision blev, Første musketergarder Halldòra Òskarsdòttir Baronesse Jensen 
genvalgt.  
Til ekstern revisor blev BDO genvalgt.  
 
Pkt. 11. Eventuelt.  
Referat: Laurits Nielsen opfordrede til, at så mange som muligt, slutte op omkring projektet 
”Åbent hus” lørdag den 6. maj 2017. Endvidere at alle grupper tænker over hvilke gode ideer,  
man kunne komme med, til denne lørdag i maj.  
 
Arrangementet var et af flere tiltag som bliver søsat i 2017, for at knække tilbagegangen for TSF. 
 
Søren Matthiasen ønskede personligt, at takke Rene Jensen for det arbejde som Rene har udført 
efter ønske fra det samlede admiralitet.    
 
Mødet sluttede kl. 20.16.  
 
Der blev efterfølgende sunget en sang og herefter blev fanen ført ud af Michael Nielsen. 
 
 
 
 
Michael Nielsen   Søren Matthiasen 
     Dirigent                                                                         Sekretær og referent. 
 


