
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 05  – 2017 
Dato: Tirsdag den 16. marts 2017, kl. 19.00. 
  

Sted:    Knallen 2, Frederikshavn. 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
                      Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno 1717. 

Admiral Carsten Thomsen, Kasserer 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Michael Baron 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:   Direktør Jan Michael Baron Madsen, Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
  
 Fravær:  
   
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 10. april 2017. 
  
Referat: Godkendt uden kommentarer. 
  
 Pkt. 2. Økonomi 
  
Referat: Regnskabet ser pænt ud. Tak til kassereren.    
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Evaluering af Åben hus arrangement 
Fredrikstad, 18 deltager. 
Foreningsdag Sæby. Lørdag den 24. juni 2017. 
  
Referat: Åbent hus: Der var ikke så mange besøgende, men det var faktisk en succes da                
der var grupper som fik nye medlemmer. For grupperne var det i sig selv en stor succes,                 
hvor hyggen var stor, og blev for grupperne en øvedag. Til glæde for alle. 
  
Hvis man laver arrangementet igen, kunne man lørdag formiddag weekenden før, gå            
igennem gågaden og dele brochurer ud, som skulle omtale åben hus lørdag efter. Det skal               
være repræsentanter fra alle grupper, med musik og soldater, og Quinder. Altså            
bemanding fra os alle. 
  
  
Styregruppen mødes den 23. maj 2017, og evaluerer åbent hus. 
  
Fredrikstad kongen kommer: To minibusser kører derop. Indkvarteringen er på plads, og            
til en rimelig pris. Turen er på færgeplads billetter er købt og bilerne er lejet. 
  
Foreningsdag Sæby. Lørdag den 24. juni 2017. SM går med i styregruppen. ORJ, DJ              



og LJN er med. D Foreningsdag Sæby. Lørdag den 24. juni 2017. Styregruppen sender              
snarest en indbydelse ud. Møde i styregruppen søndag dem 21. maj 2017, kl. 10.00 hos               
Doris Jensen. Søren må trække sig, da han havde lovet sig til noget andet og denne aftale                 
kunne ikke laves om. 
  
Pkt. 4. Tordenskioldsdage 2017. 
  
Referat: Det bliver i år på Krudttårns pladsen. Hegnet rundet omkring pladsen bliver i år af                
træ. Fonden har budgetsat dette plankeværk. Et plankeværk af træ, vil i sig selv, være en                
udsmykning.  
  
Alle i admiralitetet er glade for, at vi igen skal være på Krudttårns pladsen. I disse                
historiske kulisser hører T-dagene hjemme. 
  
Diverse tilladelser ser på Laurits Nielsen 
  
Der bliver ingen skibe, og der bliver måske ingen søslag. Efter vores T-dage på Knivholt,               
har vi den erfaring, at besøgende var kede af, der ikke var søslag. Så vi håber på, at det                   
kan komme igen, når vi nu igen er ved havnen. 
  
Vi bliver løbende orienteret om, hvor langt man er med planlægningen af T-dagene. 
  
Hvilket telt der skal laves mad i, vedtages på næste møde. 
  
SM foreslog, at Frideric d. IV’s Officers Corps kunne lave hverve kontor, under T-dagene.              
Søren Baron-Greve Matthiasen, forelægger det for gruppen. 
  
Pkt. 5 Evt. 
  
Referat: 
I dag blev der ved et arrangement saluteret af Fladstrands Artilleri Corps. I næste måned               
skal der ved et andet arrangement, saluteret af Fladstrands Artilleri Corps.  
  
Køkkenets godkendelse på Knallen. Indtil videre bliver køkkenet ikke godkendt. 
  
Der kom forslag om hvor man evt. kan bage i et køkken som er godkendt af                
levningsmiddelkontrollen. Det ser de grupper på, som har brug for det. 
  
Michael Jensen fik lov til, at købe 2 tønder, til den Spanske kappe. Der kan evt. købes                 
skibsnagler på skibsværft i Strandby. Laurits fandt søm på nettet, der arbejdes med sagen.              
Michael fik ros på dette events. 
  
Frideric d. IV’s Livgarde ønsker indkøb af kapper til soldaterne. Michael Jensen og             
Carsten Thomsen besøger Søren Baron-Greve Matthiasen for at se på hans nye røde             
kappe, og om hans mønster kan bruges. 
  
Fladstrands Tambourer anno 1717 og Frideric d. Livgarde havde mødtes til en øve aften,              
som blev en stor succes. Dette tiltag var noget som alle i admiralitet bifaldt, da det er                 
events under Tordenskioldsdage. 
  
Fladstrands Artilleri Corps var i sidste weekend i Sønderjylland hvor artilleriets fremtids            
planer blev drøftet. Endvidere blev der snakket sikkerhed og hvervning af nye medlemmer             
m.m. Det var også en hyggetur med gode ideer. Turen var en succes. 
  
Møder sluttede kl. 20.10. 
  

  
  
  



  
  
Datoer som skal huskes 

·       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.  
·       Der skal findes datoer på ture til Skagen. Bliver formentlig først i 2018 
·       Laurits skal kontakte Told og Skat. 

  
Næste mødedag: mandag den 19. juni 2017. Kl. 19.00. 
  
 


