
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 06 – 2017 
 
 
 Dato: Mandag den 19. juni 2017, kl. 19.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
Admiral Carsten T. Thomsen, Kasserer 
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 

  
Afbud fra: Direktør Jan Michael Baron Madsen 

Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
Oberst Per Bille, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
Viceadmiral Michael Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
 

Fravær:         Ingen.   
 
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 16. marts 2017. 
Referat: Godkendt uden kommentarer. 
  
 Pkt. 2. Økonomi. 
Medlemsstatus. 
Økonomistatus. 
Referat:  
Økonomien ser fint ud. Tak for arbejdet. 
Der er stadigvæk personer og firmaer som ikke har betalt kontingentet for 2017.  
Laurits Nielsen sender rykkere ud til de firmaer, som ikke har betalt endnu. Gruppelederne 
tager fat i de personer som i deres gruppe ikke har betalt kontingent for 2017.  
 
Livgarden ser på stof til kapper. Michael Jensen har været på besøg hos Søren 
Matthiasen og set de røde kapper som Frideric den IV’s Officers Corps har fået syet og 
selv har betalt stoffet for.  
 
Der er også fundet pris på spanske kapper. (Tønder) 
 
Der er saluteringer som vi ikke har fået penge for endnu. Der sendes snarest fakturaer ud 
til vores kunder.  
 
 
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Kommende foreningsdag i Sæby 



Tordenskioldsdagene 
Tordenskioldsdagene i KBH.  
Referat:  
Kommende foreningsdag i Sæby. Dem som har lovet at påtage en opgave, skal huske 
det. De lister som SM har skrevet fra sidste møde, sendes ud i dag til alle gruppeledere.  
 
Carsten Thomsen skal finde ud af hvor mange der kommer fra Frideric d. IV’s Livgarde, og 
tallet skal sendes til Viceadmiral Doris Jensen, senest i morgen d. 20. juni 2017, og det 
gælder selvfølgelig for alle grupper. 
  
Tordenskioldsdagene 
Det er første weekend i september 2017. 
Der kommer hegn rundt omkring hele pladsen. Det er et nyt hegn. 
Vi skal være på Krudttårnspladsen. 
Vi højner kvaliteten af dagene og derfor rykker vi sammen og laver en god oplevelse.  
Indgangen bliver ved lysreguleringen. 
Indkørslen ved portnerboligen ønsker vi lukket, om det lykkes ved vi ikke d.d.  
Alle Viceadmiraler skal gå hjem og se på, hvordan de hver især, kan aktivere oplevelsen 
for det, som de ønsker at fremføre.  
 
Tordenskioldsdagene i KBH 
Foreløbige datoen bliver fredag den 13. oktober hvor der er kulturnat i København. 15.-18. 
oktober vil børn være i fokus. Stedet bliver ved Tøjhuset. 19. – 20. oktober er der åbent fra 
12.00-20.00. 
 
Laurits Nielsen holder d. 22. juni møde med Tordenskiolds Soldater Staveren. 
 
Pkt. 4. Nyhedsbrev 
Referat: 
Der sendes en husker ud hver måned den 20. så man skal huske, at sende noget til Søren 
Matthiasen senest den 1. i hver måned.  
Referater fra grupperne er helt ok, hvis SM må tage punkter derfra. LN har lagt ”husker” 
ind på foreningens kalender og det skal alle sige ok til. 
 
Pkt. 5.Evt. 
Referat: 
Vedr. depoter. Næsten alle porte er nu lavet så de er nemme, at lukke og åbne. Dog er der 
en port som stadigvæk er svær, at lukke og åbne. 
 
PS. Det er vigtigt, at grupperne har repræsentanter med på vores 
admiralitetsmøder som har beføjelse til, at repræsentere gruppen.  
 
  
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 7. august 2017, kl. 19.00.  
 


