
                   
 

Admiralitets Møde nr. 8 – 2018 
 

Dato: Mandag 08-10-2018, kl 19.00. 
Sted:  Knallen 2, Frederikshavn 
Deltagere: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 

Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
Admiral Carsten Trolle Thomsen, Kasserer 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Admiral Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717 
Livgardist Preben Lykke Christensen, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps. 

 
Afbud fra: Viceadmiral Halldóra Óskarsdóttir, Frederic d. IV’s Livgarde 

Viceadmiral Anette Nedermark Jensen, Fladstrands Tambourer anno 1717 
Direktør Jan Michael Madsen 
Viceadmiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers Corps 
 

Fravær: 
Mødeleder: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
Referent: Admiral Lotte Hellum 
 
 

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra møde 6 16-08-2018 og møde 7 27 -08-2018 
Referat: 
Begge referater godkendt uden bemærkninger 
 
Pkt. 2. Økonomi 
Referat: 
Endeligt regnskab fra Tordenskioldsdagene afventes. Det kan dog allerede nu konstateres at der 
ikke har været den omsætning vi plejer at have - færre kunder der køber mindre 
Vi har modtaget 8000,- for skydning og musik til dåben af bølgeenergianlægget “Tordenskiold” 
 
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat: 
CRC’S jubilæum - Laurits og Gitte deltog. Resten af deltagerne og gaven fra TFS nåede ikke frem 
pga færge aflysning. 
Dåben af bølgeenergianlægget - vi leverede skydning og musik 
Nordisk samarbejdsudvalgsmøde - 03-11-2018 afholdes i Frederikshavn forhåbentlig på 
kanonmuseet. Laurits og Lotte deltager 
Almuens 10 års jubilæum - afholdes i Krudttårnet med egen betaling 



Købstadsjubilæum - Vi havde en fane og 2 fanevagter i flagparaden ved kronpronsens besøg og 
TSF saluterede ved kronprinsens afsejling. Det var en perfekt salut med 21 skud og selv jagt. 
kaptajnen på Dannebrog var imponeret. Succesen skyldes at event’en var planlagt og øvet så alle 
vidste hvad de skulle. 
St. Barbara - 1. december i Kristiansand. Brugerbetaling bliver 500,- 1 færgebillet haves (fra færge 
aflysning) 
Knivholt - 8.-9. december kaffe/kage, suppe og frugt.  Boden koster 300,-  
 
Pkt. 4 Tordenskioldsdagene. 
Referat: 
Evaluering fra de enkelte grupper sendes til admiralitetet. 
Lazarettet fortsætter med ekstra besætning. 
Planlægning, instruktion og øvning af de enkelte event’s vil giver bedre oplevelser for både 
publikum og aktører. 
Livgarden, artilleriet og lazarettet øger samarbejdet. 
Der skal ske noget nyt. Vi skal selv synes det er sjovt. Vi skal skabe mere drive. Vi skal øge 
samarbejdet og skabe meget større fællesskabsfølelse  
Alumen har brug for hjælp til opsætning af boder. 
Puglist skal nok klarer slæbe opgaverne. Skal vi købe os til flere kræfter? 
Der ryddes på i hallerne og på pladsen bagved. Der vil blive lavet reol pladser hvor kasser med 
materialer kan anbringes. Kasserne bliver lukkede og de mærkes med gruppe navn.  
Samarbejdsudvalg for soldater grupperne. 
Åbning af almuens torv med tambourerne fungerede rigtig godt. Fladstandskvinder og 
Hofskrædderne er inviteret med til næste år. 
Fælles plads med borde og bænke så alle grupper har samlested (mere fællesskab) 
Kadetskolen havde ca 100 deltagere og alle synes det var en kæmpe succes. Megen ros fra 
forældre. Tambourerne gjorde et kæmpe arbejde med at gå rundt med grupperne. Fremadrettet vil 
det være en kadet skole lørdag og en søndag. Antal poster overvejes - specielt for de mindste 
børn 
Æblekage konkurrence skal fremadrettet kun være for amatører. 
Stor tilfredshed med pladsen og placering af de enkelte boder 
Ønske om mere samarbejde omkring pyntning af pladsen 
Stor ros til marketenderiet som søger ny fyrmester 
Åbning af TD og præsentation af borgmesteren blev ikke som aftalt udført af JMM men af Karl-Erik 
Slynge som var uforberedt på denne opgave 
Duellen udføres fremover - af sikkerhedsmæssige grunde ikke - hvis pladsen (græsplænen) ikke 
er ryddet for bænke mm. 
 
Pkt. 5 Jubilæumsfest. 
Referat: 
Jubilæumsfest planlægges på næste admiralitetsmøde 
Udkast til indbydelse - Laurits 
 
Pkt. 6 Evt. 
Referat: 
Nyhedsbrevet er nedlagt 
 
Næste møde 25-10-2018 kl 18 
 
 


