
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 03  – 2017 
 
 
 Dato: Mandag den 13. marts 2017, kl 19.00.                                            14.03.2017 
  
Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  
Deltagere: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
 Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno 1717. 

Admiral Carsten Trolle Thomsen 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 

  
Afbud fra: Direktør Jan Michael Baron Madsen 

Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Michael Baron Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 

Fravær:   
   
Mødeleder: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
  
Referent: Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
  
Generaladmiral Laurits Baron Nielsen bød Admiral Carsten Trolle Thomsen, velkommen 
som ny skatmester i TSF. 
  
Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 13. februar 2017. 
Referat: 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
  
Pkt. 2. Konstituering af admiralitetet 
Referat:   
Næstformand:         Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, blev valgt 
Sekretær: Admiral og Sekretær Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M, blev valgt. 
Ceremonimester: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M., blev valgt 
Ordenscanceller: Admiral og Sekretær Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., blev valgt. 
Socialminister: Socialminister Michael Lensgreve Nielsen, blev valgt. 
  
Admiralitetet besluttede, at der skal vælges en eller flere personer forud for de forskellige              
arrangementer, som skal virke som lille ceremonimester, altså en hjælp under givne            
arrangementer. Hvormed vi ved, hvem der er ansvarlig for de forskellige events, som vi              
udfører. 
  
Pkt. 3. Økonomi. 
Referat: 
Vi får ikke apanage fra Fonden Tordenskiold, så vi er fritaget for, at betale husleje, men vi                 



skal betale for forbrugerafgift i Tøjhuset som er Knallen 5, som er værksteder, riddersalen,              
systuen. Alle målere er kommet over i TSF’s navn, så vi betaler kun for forbruget, og                
derfor skal vi stadigvæk være meget påpasselige med, at få slukket for varmen og El- efter                
brug af nævnte lokaler. 
  
Det skal påpeges, at vi for alle bygninger på Knallen, skal være beviste omkring forbruget               
af El-, vand og varme, da det er penge som dels Fonden og TSF skal betale og                 
overforbrug får vi ingen gavn af, udover det koste os penge. Husk venligst dette. 
  
Forbrugsafgifter er ikke kommet med i foreningens budget, og det samme gælder for de              
udgifter som kommer i forbindelse med Åbent Hus arrangementet. Derfor vil Laurits Baron             
Nielsen og Carsten Trolle Thomsen, udarbejde et nyt budget, så vi ved årets afslutning              
ikke har et større overforbrug. 
  
Pkt. 4. Forespørgsel fra Socialminister Michael Lensgreve Nielsen. 
Referat fra admiralitetsmøder bør komme hurtigere på TSF’s hjemmeside. Der bør være            
en større informations grad. 
Referat: 
Fremover vil alle referater blive sendt til høring hos admiralitetet, som herefter får 3 dage,               
hvor man kan fremsende evt. misforståelser til sekretæren, herefter kommer referatet på            
TSF’s hjemmeside. På efterfølgende admiralitetsmøde, bliver referatet underskrevet som         
altid. Evt. rettelser efter tredje dag vil blive rettet på efterfølgende møde, under             
”Godkendelse af referat”, 
  
Vedr. orientering af foreningens medlemmer. 
Det blev vedtaget, at der bliver udsendt et nyhedsbrev hver måned, som bliver tilsendt alle               
medlemmer. Indlæg skal komme fra gruppernes ledere og tilsendes Admiral og sekretær            
Søren Matthiasen, senest den 25. i hver måned. Efter samskrivning, bliver det sendt ud. 
 
Socialministeren har også mulighed for, at komme med indlæg under kommende           
nyhedsbreve. 
Husk det skal være korte indlæg. 
  
Pkt. 5. Ceremonimesteren 
Åbent hus. 
Fredrikstad “Kongen kommer” 
Referat: 
Åbent Hus. Et flot oplæg var fremsendt af udvalget for Åbent Hus arrangementet. 
  
Grupperene skal til dette arrangement vise hvad man foretager sig på gruppens møder. 
  
Der skal laves en plan for modtagelse af evt. nye medlemmer. 
  
Grupperne må gerne lave en folder over gruppens aktiviteter. 
  
TSF’s  lille folder fører Søren Barn-Greve Matthiasen ajour. 
  
Søren Baron-Greve Matthiasen vil på arrangementet sidde og save et eller andet ud i              
messing. Det bliver en af ting som er blevet fremstillet siden 1998. SM vil gerne være på                 
værkstedet i Tøjhuset. På et bord vil der ligge ting som SM har fremstillet, og om man må                  
se og berøre. 
  
Admiralitetet skal danne sig et overblik over ønsker over hvor grupperne gerne vil være og               
herefter lave en plan for ” Stade pladser” så vi er sikre på, hvor de forskellige aktiviteter                 
skal udføres, så der er plads til os alle. 



Alle medvirkende vil få en T-shirts, så publikum kan se hvem de skal henvende sig til, for                 
at få besvaret evt. spørgsmål. 
  
Fredrikstad “Kongen kommer” 
Turen er fra den 26.-28. maj 2017. Det koster 500,- kr. for denne 3 dags tur. 
  
Hvis man vælger, at sove på en stor sovesal hvor der er flere som sover, og selv har                  
underlag og sovepose med, koster overnatningen ingen ting. Her vil være toilet m.m. 
  
Hvis man vælger, at sove på et dobbeltværelse koster det det pr. person 550,- kr. ud over                 
de 500 kr. og hvis men vælger enkeltværelse koster det 900 kr. ud over de 500,- kr. 
Transporten bliver i fælles bus, og går over Göteborg. 
  
Sidste tilmelding er den 12. april 2017. Man kan betale på klubbens hjemmeside på WEB               
butikken, og kan man ikke det, kan man betale direkte til Laurits Baron Nielsen. 
  
Pkt. 6 Evt. 
Referat: 
Kontingent, sendes ud nu. Medlemslister blev givet til gruppelederne, og evt. rettelser blev             
påskrevet listerne, så man har alle med, når kontingentet bliver sendt ud af Laurits Baron               
Nielsen. 
  
Ole Richard Baron Johannsen har aftalt med Gitte Rørbæk Løcke, at vi kommer til Sæby               
lørdag den 10. juni 2017, hvor vi starter kl. 09.30 ved Brugsen Chr. Pedersens vej 4. Her                 
vil vi drikke kaffe og spise rundstykker. Vi skal måske selv have kaffe med, mere om dette                 
senere. Til at have kaffe m.m. med fra Brugsen og til torvet kunne man evt. tage den lille                  
mælke vogn med som Frideric d. IV’s Officers Corps har, den er nem at trække, og vil                 
passe fint i optoget. 
  
Evt. tage bord med som sættes op ved brugsen, så vi har noget, at smøre rundstykker                
ved. 
  
Arrangement er fra 09.30 til kl. 13.00. OJ er kontaktperson for dette arrangement. 
  
Den 1. april 2017, deltager Laurits Baron Nielsen i et samarbejdsmøde i Sverige. TSF har               
en lille beholdning af svenske penge, som LN tager med for at få dem vekslet til nye                 
sedler. 
SM har til LN fremsendt hvordan man skal forholde sig til Told og Skat. 
  
Mødet sluttede kl. 20.35. 
  
Datoer som skal huskes. 
Næste admiralitetsmøde mandag den 10. april 2017, kl. 19.00. 
Åbent hus på Knallen 6. maj 2017 
Fredrikstad Kongen kommer. 26.-28. maj 2017. Se referatet. 
Forenings dag i Sæby 10. juni 2017. 
Göteborg den 18.-20. august 2017. Som det ser ud lige nu. 
 
Vigtig huskeliste for 2017 
Finde dato for møde i adm. med dagsordenen: ”Hvordan stoppes tilbagegangen og            
hvordan får i fremgang. 
Laurits Baron Nielsen, skal finde ud af hvordan vi skal forholde os til Told og Skat. 
Finde dato hvor man finder ud af plads til grupperne for Åbent Hus arrangementet. 
  
  


