
 

Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

 

Referat Admiralitetsmøde nr. 09 – 2017 
 

Dato:         Tirsdag den 14. november 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 
Musketer Preben Lykke Christensen, Frideric den IV’s Livgarde. 
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 
  

Afbud fra:    Direktør Jan Michael Baron Madsen    
Viceadmiral Michael Baron Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde                                    

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

                                                                                                                                 

 Referent:     Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.      Frh. 14.11.2017 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 2. oktober 2017. 
Referat:  
Der står i sidste referat på hjemmesiden, at der var gennemgående stor tilfredshed med at 
T. dagenes jubilæum blev i København. Det er en stor fejl og så var resten i afsnittet også 
uden mening. Der skulle stå:   
 

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. 
 

Der står også: TST, 1717 og By garderoben, der skulle stå TSF. 
 

Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.  
 

Pkt. 2. Økonomi. 
Status for økonomien 
Budget 2018 
Sidste frist for indkomne regninger i 2017. Ved Admiral Carsten Thomsen.  
Referat:  
Økonomien ser meget flot ud. Der er events for Fonden Tordenskiold som ikke er afregnet.  



Sidste dato for afregning af fakturer er senest den 29. december 2017. Til Carsten 
Thomsen. 
 
Budget 2018. Der skal laves budget til næste admiralitetsmøde. 
 
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Samarbejdsmøde i Fredrikstad 
20 års JUB, Fredrikstad 
St. Barbara CAC 
St. Barbara TSS 
Udvalg til næste års JUB. 
Referat: 
Samarbejdsmødet i Frederiksstad: Der deltog 42 personer. 
Heriblandt 4 svenske grupper, og alle de norske grupper, som vi samarbejder med. Mødet 
varede ca. 3 timer. 
 
På mødet omtalte Laurits vores jubilæum i 2018 både for TSF og for 
Tordenskioldsdagene. 
 
I 2018 var året hvor Hans Majestæt kong Carl den XII, blev skudt i Fredriksten for 300 år 
siden. Der bliver et arrangement ugen før vores Tordenskioldsdage i 2018. Det er 
ønskeligt at der er soldater med herfra. Arrangementet bliver i Fredriksten. 
 
20 års JUB, Fredrikstad. Vi gav en lille lanterne som Laurits havde med. Der var et lille 
skilt hvorpå der stod ”Tordenskiolds By” Der var god mad, så det var et godt arrangement. 
 
Arrangement i Sverige den 6. januar 2017. Hjemlands Feltartilleri indbyder til dette 
arrangement. Der kommer en liste over hvilke arrangementer der er hen over året. 
 
St. Barbara Christianssands Artillerie Corps. Der indtil videre 8 tilmeldinger. Der er frist 
indtil den 17. november. Der er tilskud. Der er egenbetaling som er 500 kr. pr. person. Det 
er den 2. december. 
 
St. Barbara Tordenskiolds Soldater Staveren. Der er brugerbetaling. 
Det er den 9. december 2017. 
 
Juletræsfest for børn er der naturligvis sagt ja til. Det er den 28. december kl. 14.00-17.00 
og er i Riddersalen. Senest tilmelding den 20. december. Det koster 25 kr. pr person. Der 
deles om evt. udgifter. 
 
Udvalg til næste års Jubilæum. Det blev vedtaget af hele admiralitetet er festudvalget. 
Opgaver som det ser ud lige nu. 

Mad 

Festlige indslag 

Musik 

Pyntning 

Indbydelser 

Taler 

Hvor skal vi være – sted. 

Servering 

O.s.v. 
Den dag vi skal udnævne festudvalget, er der først et lille admiralitetsmøde på 1 time og 
herefter spisning, og efterfølgende snakkes der jubilæumsfest. 
 
Julemarked er den 9.-10. december 2017. Der sælges kaffe og kage og suppe, fra kl. 
10.00 – 16.00. Der meldes ud hvis der mangler hjælpere. Husk det er et arrangement for 
 



alle TSF’ere.  Der er på Knivholt Hovedgaard.  
 

Planlægning af historisk dag i 2018. Brev fra Anette Jørgensen hvor vi er inviteret til 
planlægningsmøde den 29. november. Eventet er lørdag den 10. februar. Brevet sendes til 
admiralitetet. Palle Næser Thomsen anførte, at det bør være en bedre planlægning i 2018 
i forhold til 2017. Doris Jensen ville gerne have en mere med til planlægningsmødet og 
Preben Lykke Christensen tager med. 
  
Pkt. 4 Nye forhold ved skydning ifm. Pistoler, Musketter og Kanoner. 
Referat:  
Der laves en pistol hvor løbet er svejset til, så den kan vises frem. Løbet males blåt. Den 
tages ud af våbenregistrering. Skænket af Æres Premierløjtnant Johnny Hansen  
 

Pkt. 4 er stadigvæk under behandling.  
 

Pkt. 5. Valg til Geheimerådet 2018. 
På valg er Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2. Det er på lige år valg af 
Generaladmiralen som er foreningens formand.   
Kasserer som har titel af admiral er på valg ulige år.  
Resten vælges ikke på Geheimerådet, men udnævnes af grupperne og sekretæren 
vælges af admiralitetet.  
Referat:   
Dato er Geheimerådet for 2018, er mandag den 26. februar, kl. 19.00 i Riddersalen. 
Laurits Nielsen genopstiller.   
 

Når Laurits Nielsen omkring Tordenskioldsdagene arbejder for Fonden Tordenskiold, er 
det næstformanden ved Generaladmiralløjtnanten som tager over.                                                  
 

Pkt. 6 Evt. 
Referat:  
DVD (skænket af Sigurd Barrett) blev givet til de grupper som var med til optagelserne af 
”Sigurds Danmarkshistorie”. 
Det var til Frederic den IV’ Livgarde, Fladstrands Artilleri Corps og Fladstrands Tambourer 
anno 1717.  
 

Hoffskrädderne anno 1717 ønskede nye huse, og der er nok som skal laves til så der ikke 
er stof på siderne. Der er ca. 25 huse hvorpå der skal sættes gavle.  Dette gøres så disse 
huse kan bruges.  
 

Fladstrands Quinder anno 1717, ønsker hjælp til opsætning af deres gl. huse. Hvis de 
kommer og siger hvordan de skal sættes op mente Laurits Nielsen at det ikke var et 
problem.  
 

Behov omkring nye/gl. huse som skal laves til, sendes til admiral Carsten Thomsen. ’ 
 

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. 
· Næste møde. 
· 20 år jubilæumsfest i januar 2019. DET SKAL PÅ FØRSTE MØDE I 2018  
 

Næste møde er mandag den 11. december 2017, kl. 18.00. Laurits melder ud hvor 
mødet skal afholdes.  
 

Admiralitetsmøde i januar er tirsdag den 9. januar kl. 17.00.  
Mødet sluttede kl. 20.30. 




