
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 5  – 2018 
 
 
 Dato: Mandag den 4. juni 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 30. april 2018. 
Referat: Referater fra møde 3 afholdt 17. marts 2018 og møde 4 afholdt 30. april 2018 
godkendt og underskrevet.  
  
  
Pkt. 2. Økonomi  
Referat: 

● Gruppelederne får liste over hvem der mangler at betale kontingent og sørger for at 
restancer bliver betalt. 

● Alle følsomme persondata som medlemsoplysninger og økonomi opbevares på 
krypteret USB stik. Laurits sørger for sikkerhedskopi 

● Lille marketenderi telt købt til brug som lazaret 
  
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat:  

● Knivholt 13. juni, 2018 - Med kongen til bords. Arrangementet afholdes efter samme 
program som sidste år. Busserne ledes rundt om Knivholt således at alle deltagere 
sættes af i gården. Der er briefing i madpakke rummet 18.30 for 5-6 artillerister, 6 
fra livgarden og 12 tambourer. Almuen sørger for bespisning og Laurits sørger for 
drikkevarer. Mere udførligt program følger. 

● Livgarden deltog i arrangement i Lund. Turen var betalt af svenskerne. Det var en 
fin tur. Vi fik skabt relationer og svenskerne var glade for at der var deltagelse af 
‘rigtige’ danskere. 



● Alle i admiralitet var enige om at Åbent hus var en rigtig god dag. Der var lidt flere 
besøgende end 2017. Der var mange medlemmer til stede som alle så ud til at 
have en god dag med diverse sysler, lidt øl, lidt underholdning og ikke mindst god 
mad - 1000 tak til Rikke. Søren synes det ved næste åbent hus vil være en god ide 
at gå med musik op til statuen af Tordenskiold og medbringe skilte med info om 
åbent hus. 

  
Pkt. 4 Tordenskioldsdagene. 
Referat: 
Status Kadetskolen 

● Palle har nu beskrivelse af aktiviteterne fra alle grupper. JMM laver indledning og 
alle grupper får et eksemplar 

● Der laves en folder til uddeling 
● Roll-ups i Føtex og på biblioteket 
● Billetter kan købes på nettet fra 01-07-2018 kl 08.00 
● Mødetid ½ time før 
● Sørens officerer godkender om børnene kan optages som kadetter - uden 

tilstedeværelse af forældre og inden de sendes til påklædning. 
● Der planlægges en mødeaften kun om afvikling af kadetskolen 
● Tingstedet bliver mødested - der fremstilles stort skilt 
● De enkelte poster øver sig i afvikling  
● Der skal slåes mønter. Ole Guldsmed kan evt. hjælpe og vi mangler en mønt 

slånings maskine. Palle arbejder videre med dette. 
● Bæltetaskerne er færdige. Trigon betaler tryk af Krudttårnet på hver taske 
● Laurits sørger for at der bliver fremstillet flere bælter. Vi bruger dem af det tykke tov 

først 
● Der er indkøbt en smørkærne. Tynde glas (som dem med champignon) efterlyses - 

rengjorte og uden etiketter - til at kærne smør i.. 
 
Pkt. 4 Evt. 
Referat: 
Bordet rundt 

● Tambourerne har haft sidste øveaften med Nikolaj. Det har været rigtigt godt med 
ny inspiration. Der er indøvet nye numre til TD. Morten er meget aktiv og skriver nye 
numre, der passer med gammelt materiale 

● Fladstrands kvinder strikker strømper og vanter til uldboden. Der fokuseres på hvad 
der kan gøres bedre til TD og håber meget der bliver et torv i forbindelse med deres 
boder. 

● Hofskrædderne er stort set færdig med årets kollektion. I øjeblikket koncentrere vi 
os om kyser, hatte og andre små ting. 

● Artilleriet har malet 6 kanoner og fået nye lade stokke. De er kommet i kontakt med 
Bangsbo museum således de kan komme videre med med ny kanon. Ny kanon 
skal stå ved krudttårnet om sommeren og opbevares på Knallen om vinteren. Der 
er ugentlig møde, hvor der arbejdes med kanonen. Det er godt at have et fælles 
projekt. 

● Livgarden har desværre ikke mange medlemmer. Endnu et medlem har forladt 
gruppen og mangler at aflevere uniformen. 

● Sørens officerskorps har egne personlige uniformer. Der er nødvendigt at de 2 nye 
medlemmer låner at foreningen. 

● Almuen (Poul Krüer og hjælper) har fremstillet 500 sværd. Der bør tænkes over 
truck kørsel med udstyr under TD. Tørfiske leverandøren til TD har meldt fra. Fie er 
i gang med at finde en løsning 

 
Andet 

● Der kommer nyhedsbrev i juni men ikke i juli 



● Ole deltog som TSF’s repræsentant i Frederiksstads arrangement 25.- 27.maj. Alle 
der havde fuld respekt for at vores eget åbent hus  gjorde at deltagelsen fra TSF 
ikke var stor. Der var fredag (i skoletiden) kadetskole med deltagelse af ca 130 børn 
(ca 14 år) opdelt i 5 grupper. Der var bl.a. aktiviteter med mad, trommer (sort spand 
med klæde) våben og historiefortælling. Ole fik kontakt til fotograf fra KBH som evt. 
kommer til TD. Ole har haft en oplevelse at negative udsagn ang. ‘gratis’ deltagelse 
i arrangementet. Ole var sendt som foreningens repræsentant. Ingen andre fra 
admiralitetet kunne deltage pga åbent hus.  

● Bussen sættes til salg. Vi har ikke ressourcer til at reparere den. 
● Palle er i øjeblikket fungerende formand mens Laurits arbejder med TD dage og 

købstadsjubilæum 
● Næste admiralitets møde ikke planlagt 

 
  
  


