
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 07  – 2017 
 
  
Dato: Mandag den 7. august 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 T. Thomsen, Kasserer 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Lene Bergstedt, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Officer Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 

  
  
Afbud fra: Direktør Jan Michael Baron Madsen 

Viceadmiral Michael Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 

  
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 nr. 6 fra 19. juni 2017. 
Referat: Godkendt uden kommentarer. 
  
 Pkt. 2. Økonomi. 
Referat: Økonomien ser flot ud. Tak til alle grupper for deres måde at bruge penge på. 
Der er afregnet for den lille ”Kongen til bords”, på Knivholt, det så godt ud. 
  
Kasserer Admiral Carsten Thomsen vil afregne de bilag, som kommer ugen før, hver 
mandag. Hvis det er penge som haster kan man venligst sende bilag til Lauris Nielsen. 
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Ny forhold i.f.m. saluteringer. 
Referat: Der er problemer med tilladelser til salutering, med kanoner og salutering med 
musketter. Laurits Nielsen har kontakt med politiet i Holstebro. 
  
Vi får kun tilladelser til tiltag hvor det er historisk saluteringer. 
  
Det er kun Laurits Nielsen som har kontakten til politiet. Det er vigtigt så der ikke går 
kludder i forhold til politiet. 
  
Der er ansøgt om saluteringer vedr. København og T-dagene. 
  
  



  
Pkt. 4. Tordenskioldsdage 2017 
Forplejning 
2017 Årstegn 
Kadetskolen 
Belysning i boder. 
Programmet til T-dagene 2017. 
Flådestationen er åben den 2. sept. 
Referat: Forplejning. Der kommer rindende vand til forplejningen. 
Teltet bliver marketenderi teltet. 
Der er forplejning til alle TSF og alle udenlandske grupper. 
De udenlandske grupper kan købe mad og det koster 125 kr. og det er fredag og lørdag. 
Øl og vand.  TSF’s gruppe lederne skal bestille øl/vand ved Laurits Nielsen.  Senest den 
25. august 2017. Gæster kan også købe dem på nettet. 
Man kan højest købe 10 øl/ vand billetter pr. deltager og de koster 10 kr. pr. stk. 
Forplejning, Grupperne skal bestille mad senest den 26. august 2017, og vi bestiller for 
hver dag. TSF står for betaling af mad. Det er også til Laurits Nielsen. 
2017 Årstegn står Søren Matthiasen for og han sender lister ud så jeg kan se hvilken 
gruppe det gælder. Tambourer står for en fanfare. 
Kadetskolen: Bliver søndag. Alle grupper vil være behjælpelig og er ikke med til andre 
tiltag når det er kadetskole. 
Hvordan tilmelder man sig, vil der snarest komme noget ud om. 
Kadetskolen bliver kun søndag. 
Der laves et møde hvor det kun er Kadetskolen og til møde skal der komme en pr. gruppe. 
Fladstrand Tambourer anno 1717 vil spille når det er nødvendigt. Mødet bliver mandag 
den 14. august 2017, kl. 19.00. Indkaldelsen sendes til gruppelederne. Frideric den IV’s 
Officers Corps vil deltage hvor det er nødvendigt. 
Man laver igen i år en lille opstilling i FØTEX. Mette Hørby står for den med hjælp af Søren 
Matthiasen. 
Belysning i boder. Belysningen bliver på 10 WAT og vender nedad. Kommer i alle boder 
Der bliver lavet en galge til hver lampe/fyrfads lampe som blev vist på Knallen under 
mødet. De sættes op i soldater lejren. 
Programmet til T-dagene 2017. Hvis der er ting som skal med i programmet er det 
senest den 11. august 2017. De saluteringer som var i 2016, tager jeg med. Det blev aftalt 
på mødet, det gælder pistoler, musketter og kanoner. Der bliver lavet et saluterings 
program som udleveres i indgangen så alle får det når man går ind på pladsen. 
Om fredagen er der møde for alle historiske grupper fra Norge, Sverige og Danmark. Der 
1. sept. Kl. 15.00 i Tabuernes telt hvor alle relevante punkter vil blive gennemgået. Der 
skal komme en pr. gruppe. Her vil alle øl/vang og mad billetter blive udleveret.  
Alle telte må først tages ned søndag efter kl. 22.00. Det gælder også for norske og 
svenske grupper. Ole Johannsen skal vide om de norske og svenske grupper har telt med. 
Der skal laves en telt plan. 
Velkomsten er på Tattoo pladsen. Her er det Borgmesteren som byder velkommen. 
Der er ingen forbrødring om lørdagen efter kirkegang. 
De hvide huse skal stå samme sted på Krudttårnspladsen. 
Alle de brune huse skal stå samme sted på Krudttårnspladsen. 
  
  
Pkt. 5. Kulturnat/Tordenskioldsdage KBH 
Referat: Der er planlagt den 13.oktober bussen kører 06.30, man skal huske at have en 
madpakke med. 18.00-24.00. Boden pakkes ned, og man lader det hele stå og kl. 0.45 går 
man ind i bussen og man kører hjem til Frederikshavn. 
  
Der skal holdes Tordenskioldsdage og bussen kører den 18. oktober kl. 08.00. Med 
ankomst til København kl. 14.00. Der er indkvartering, den 19. okt. om formiddagen kl. 



11.00 starter Tordenskioldsdagene og kl. 20.00 slutter det i København. Man   pakker ned 
og man går herefter over til 20 års jubilæumsfest hvor vi slår et hul i jorden. Den 20. okt. 
2017, er der igen Tordenskioldsdage og man pakker ned og kører imod Frederikshavn kl. 
21.00, ankomst Frederikshavn ca. kl. 04.00. Alle huse tager andre ned. 
Tilmeldinger til Laurits Nielsen. Der sker ikke så meget før efter Tordenskioldsdagene. 
  
Pkt. 6. Nyhedsbrev 
Referat: Der kommer en lille husker udsendt af Laurits Nielsen, og det bliver den 20. feb. 
2017. 
  
Pkt. 7.Evt. 
Referat: Almuen mangler et stort gasapparat som er blevet væk. Er der nogen som har 
set det. 
  
Ved Tordenskiolds fødselsdag vil det være godt, at der sættes skilt op med øl/vand priser 
m. m. så man kan se hvad det koster. Anna Sofie S. Mølholt har bestilt mad og sted. Til 
vores medlemmer er der et tilskud på 100 kr. pr. medlem. Pr. mellem koster det 225, kr. 
pr. kuvert og for ikke medlemmer koster det 325, kr. På vores hjemmeside kan man 
tilmelde medlemmer og ikke medlemmer. Scandic Hotel the Reef bliver stedet for 
Fødselsdagen og her har vi været de sidste år. Det er et godt sted.  
  
Mødet sluttede kl. 21.00. 
  
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: Det bliver 2. oktober 2017, kl. 19.00. 
Der er møde søndag den 27. august kl. 19.00 på Knallen, hvor vi kan tage alle problemer 
op. Der skal gerne være mindst en pr. gruppe, og det skal være en som kan tage 
bestemmelser.  Her vil der være et par pølser pr. deltager.  
 


