
Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

 

Referat Admiralitetsmøde nr. 08 – 2017 
 

 

Dato:    Mandag den 2. oktober 2017, kl. 19.00. 
  

Sted:          Knallen 2, Frederikshavn 

  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
  Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 

Admiral Carsten Thomsen, Kasserer 
Viceadmiral Anette Nedermark, Fladstrands Tambourer anno 1717 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Lotte Hellum, 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 
 

Gæst:  Preben Lykke Christensen. (Denne ene gang)     
                                   

  
Mødeleder:  Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2     

              

 Referent:   Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.                                        Frh. 4.10.2017 

  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 7. august 2017. 
Referat: Godkendt uden kommentarer 
  
  

Pkt. 2. Strukturændring, i Hoffskrædder og Tambourer 
Referat:  Lotte Hellum er blevet formand for Hoffskrädderne anno 1717 
Anette Nedermark er valgt som formand for Tamburerne anno 1717, Palle Næser Thomsen 
fortsætter for næstformand indtil Gehejmerådet i 2018. Efter næste Gehejmeråd skal der 
vælges en ny sekretær. Søren Baron-Greve Matthiasen ønsker ikke at fortsætte det har været 
en god periode, men alting har en ende.  I har nu fået god tid til, at finde en anden sekretær.  
  
Pkt. 3. Økonomi. 
Referat: Økonomien ser flot ud og tak til alle grupper for deres mådehold med forbrug. 
Tal for T-dagene er ikke opgjort endnu.  
 
Fra Admiral Carsten Thomsen, man skal huske, at udfylde den blanket som skal følge med 
bilag ved udbetaling. Der bliver bogført hver mandag, i specielle tilfælde kan man få sine 
penge før. 
 
Indbetalt penge til T-fødselsdag, er tilbage betalt.  
 
 



Pkt. 4. Ceremonimesteren 
Tordenskiolds Fødselsdag 
Referat: Der var kun tilmeldt 18 danske deltager og 6 fra Norge. Derfor blev det aflyst.  
Selv om vi havde bestemt, at der skulle stå 225 kr. for medlemmer og 325 kr for ikke 
medlemmer, i indbydelsen, kom det ikke med. Hvorfor skal vi bestemme noget, når det ikke 
bruges. Søren Matthiasen påtalte, at ingen kan gå udenom det som admiralitetet bestemmer 
og selv lave det som man vil. Dette var alle enige om og det vil ikke ske igen. Når flertallet 
bestemmer sig for noget, ja så kan man ikke bagefter gøre, som man selv vil, men man skal 
føre det ud i livet, som flertallet bestemmer.  
 

Kulturnat, Efterårsuge og T-dage i KBH  
Referat: I den 3. okt. 2017, er der info møde om turene til København. Det gælder for dem, 
som skal med til København. Laurits Nielsen redegjorde for turene. Tamburerne skal bo på 
Holmen sammen med Svenskerne. Resten skal bo på DanHostel. Turen bliver spændende, 
men man kunne bruge flere røde soldater. 
 

Der var gennemgående stor utilfredshed med, at T. dagenes jubilæum blev afholdt i 
København. Det er ikke i orden, når det ikke er alle der kan deltage. Det er godt for dem som 
kom med til København, får en fest, men der skulle ikke være kaldt et Jubilæum. Et jubilæum 
skal være for alle som hen over årene har været med til at skabe livet omkring TSF, 1717, og 
By garderoben. 
 

Indbydelse til Kong Frederiks den IV’s Tambourafdelings 20 års JUB. 
Referat: lørdag den 4.nov. kuvert pris 250 kr. norske. Den ligger på nettet. Der bliver lavet en 
tur, hvad det koster og hvornår man rejser derop vides ikke d.d. Laurits Nielsen deltager fordi 
der er samarbejdsmøde, hvem der ellers vil med, må vi se på. Laurits finder en pris som 
kommer ud til admiralitetet.   
 

Indbydelse til St. Barbara  
Referat: Det er lørdag den 2. dec. 2017. Christiansands Artilleri Corps, kommer altid til os. 
Derfor kommer der altid nogen fra TSF til Sct. Barbara. Brugerbetaling bliver max. 500 kr. 
 

Det Gyldne Blokhuus orden, Staveren 
Referat: Den 9. december. Michael Baron Nielsen, deltager fra T.S.F. Der er bruger betaling. 
  
Pkt. 5 Nye forhold ved skydning ifm. Pistoler, Musketter og Kanoner. 
Referat: Der er søgt om skydning til Københavner turen, men den 26. sept. havde man ikke 
hørt noget fra politiet i København, derfor kontaktede Laurits Nielsen politiet.  
 

Tilladelserne er nu i hus så der kan skydes i København, forsinkelsen skyldes en usikkerhed 
om vores musketter og pistoler er registreret på den rigtige måde. Usikkerheden vedrører kun 
Musketter og Pistoler, som måske i fremtiden skal registreres med våbentilladelse i stedet for 
en våbenpåtegning, der forventes en afgørelse inden udgangen af 2017. 
 

Når vi ved noget mere kommer der en plan fra Bestyrelsen i Fladstrands Sortkrudtskytter, 
som er Laurits Nielsen, Ole Sørensen, Carsten Thomsen og Søren Matthiasen, heri vil man få 
besked om, hvad der skal ske for, at vi må saluterer med pistoler og musketer.  
 

Pkt. 6 Evt. 
Referat: Der er ønsker om en fælles evaluering af T-dagene og det bliver 31. okt. kl. 19.00. 
Det bliver i riddersalen og alle fra TSF kan deltage.  
 

Marketenderi gruppen er Jørgen Jensen, Doris Jensen Conny Christensen og Rikke Nielsen 
og Ruben Vejsgård. Man ønsker, at overtage artilleriets telt. Man ønsker at komme på 
budgettet for 2018.   
 

Tordenskiolds Soldater Fladstrand har i 2018, 20 års jubilæum. Derfor kunne det være ønskeligt, 
at vi holder en stor fest for alle medlemmer fra TSF. Det kunne være i januar 2019 hvor vi starter 
året med en stor fest. Det blev foreløbig vedtaget, selv om man under Evt. ikke kan vedtage 
noget. Det ses på i starten af næste år, hvor vi nedsætter festudvalg, og det behøver bestemt ikke 
at være medlemmer af Admiralitetet, men der bør være medlemmer fra grupperne. 

Mødet sluttede kl. 20.15 



Datoer som skal huskes 

 

Vigtig huskeliste for opgaver i 2017. 
 

 Finde dato for møde i Adm. med dagsorden, hvordan stopper tilbagegangen og 
hvordan     får vi fremgang.   

 Laurits skal kontakte Told og Skat. 

  Der skal findes datoer på turen til Skagen. 

 Der laves et fællesmøde hvor vi evaluerer for T. dagene tirsdag den 31. okt. på Knallen 
kl. 19.00.  

 Næste møde tirsdag den 14. november kl. 19.00.  

 20 år jubilæumsfest i januar 2019. DER SKAL PÅ FØRESTE MØDE I 2018 
NEDSÆTTES ET FESTUDVALG. 


