
 

Dagsorden/Referat Admiralitetsmøde nr. 04  – 2018 
 
 
 Dato: Mandag den 30. april 2018, kl 19.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
Viceadmiral Anette Nedermark Jensen, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
Admiral Carsten Trolle Thomsen, Kasserer 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Admiral Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717 
Viceadmiral Dora Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
Viceadmiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 

  
Afbud fra: Direktør Jan Michael Madsen 

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

Referent: Admiral Lotte Hellum. 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra x. xxxxxx 2018. 
Referat: Referatet fra sidst udskrives og underskrives næste gang 
  
  
Pkt. 2. Økonomi 
Kassebeholdning, kontingent 
Referat:  

● Økonomien ser fornuftig ud. 
● Gruppelederne vil modtage navne på dem der endnu ikke har betalt kontingent og 

de rykker. Der er ca ⅓ der ikke har betalt. 
● Fremstilling af tambambourenes nye uniformer er sat i gang. Vi køber selv stoffet til 

300,-/meter (oprindelig pris 800,-). Produktionsskolen syr uniformerne til en pris af 
1700,- (plus moms) alt inklusivt udover yderstoffet. Der bruges 3-4 meter stof pr 
uniform 

  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Arrangementer i årets løb. 
Referat:  

● 25.-27. maj Kongen kommer. Arrangement falder sammen med vores eget Åbent 
hus. Ole Johansen deltager som foreningens repræsentant. Indbydelsen sendes til 
alle medlemmer. Evt deltagelse sker for egen betaling. 

● 7. juli Stavern Ingen deltagere som foreningens repræsentanter. Indbydelsen 
sendes til alle medlemmer. Evt deltagelse sker for egen betaling. 

● 26.-29. juli Lönsboda Sverige Artilleriet er inviteret med alt betalt. 8-9 deltagere 



● 1.-5 august 300 ÅR PÅ BORGARSYSSEL – KOM OG BLÆS LIV I HISTORIEN! 
(arrangement som Hjerl hede) Indbydelsen sendes til alle medlemmer. Evt 
deltagelse for egen betaling. 

● 25. september Frederikshavns 200 års jubilæumsdag. Der efterlyses gode ideer til 
hvordan foreninger markere sig evt. i samarbejde med Fonden f.eks.arrangement 
på Skansen, optog i byen eller andet? I hele september vil krudttårns pladsen være 
åben. Der vil være mulighed for åbne boder med salg af f.eks kaffe, lanterner eller 
andet. 

● Uge 42 Tøjhusmuseet ??? 
● 30. november Carl XII falder. Evt deltagelse bliver uden uniform. 
● 1.-2. december. St. Barbara 

  
Pkt. 4. Åbent Hus 
Status for Åbent hus, hvor godt er grupperne i gang med dagens program  
Referat:  
Plan sendes til alle i admiralitetet. Meldingerne er - der er styr på det. 
 
Pkt. 5. Kadetskolen 
Status og gennemgang af kadetskolens poster, hvor langt er vi, er der opgaver vi skal have særlig fokus på. 
Referat:  

● JM laver manuskript og drejebog til lille reklamefilm med deltagelse af Mikkel og 
nogle børn. 

● Der laves røde og gule skærf- 20 i hver farve. De skal bruges ved afslutningen af 
hver afdeling af kadetskolen. Lotte er ansvarlig. 

● Soldaterbøger klar til trykning 
● Manglende stempler bestilles af Laurits 
● Palle arbejder på fremstilling af ‘erindringsmønt’ til hver deltager. Ole hjælper. 
● Palle ønsker kårder 
● Der annonceres efter hjælpere 
● Doris køber en smørkærne. 

 
Pkt. 6 Evt. 
Referat: 

● Nyhedsbreve udgives hver måned. Søren sender en reminder, så indlæg huskes 
● Ikke stort udbytte ved salg af kaffe og kage til åbent hus arrangement i drivhusene. 

Vi havde en hyggelig dag og det var en god oplevelse at have Tordenskiolds 
skjorter på i stedet for historiske dragter 

● Søren sørger for at der bliver fremstillet en ny fanestang. Herpå monteres den 
gamle fane dug. Den ny fane dug  sættes på den gl. flagstang. Husk fanebånd. Vi 
beholder den gamle fane til at tage med i ‘krig’ 

 
  
 
Datoer som skal huskes: 

Næste admiralitetets møde er 4. juni kl 19.00 på Knallen 
  

 
 


