
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 4  – 2019 
 
 
 Dato: 23-04-2019, kl 19.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
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 Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV’s Officers 
Corps 
Viceadmiral Anette Nedermark Jensen, Fladstrands Tambourer anno 1717 

  
Afbud fra: Direktør Jan Michael Madsen 

 
 Fravær: Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 

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

Referent: Admiral Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 3. 25-02-2019. 
Referat:  
Referater fra møde 2 og 3 godkendt og underskrevet 
  
  
Pkt. 2. Økonomi  
Referat:   
Nyt regnskabssystem er taget i brug. Det går OK men tager længere tid end forventet. Alle 
bilag scannes ind og vedhæftes de enkelte poster. Der er bogført frem til 01-04-2019. 
Kontingent listen for manglende betaling . Gruppelederne rykker de medlemmer der 
mangler betaling. 
Fremadrettet giver Doris status for forbrug i de enkelte grupper ved admiralitets møde  
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat: 
22. maj Med kongen til bords på Knivholt 
Det bliver et mindre arrangement end tidligere. Fie står for skafning i madpakkerummet. 
Jan Michael sender program 
29. juni Marilyn Anne 100 års fødselsdag Struer, Lille Søslag 
Artilleriet deltager og håber på hjælp fra livgarden. Livgarden har samme dag planlagt tur 
til Als for at se ‘Slaget om Als’ 
Skydning og sikkerhed 
Jørn Kildedal kommer gerne og underviser soldater grupperne i sikkerhed. Laurits arbejder 



videre med sagen. 
 
Der bliver ikke gennemført saluteringer til nogle arrangementer før alle i soldater 
grupperne har gennemgået reglementet og alle har bestået eksamen med max 4 fejl. 
Eksamen er elektronisk. Der kan ydes hjælp ved ordblindhed. 
 
Fremadrettet skal alle der deltager i skydning registreres ved politiet med navn og 
personnummer. Dette vil være en udfordring for os da deltagerlisten ofte først er klar 
umiddelbart inden arrangementet. Laurits har aftalt at vi aflevere en liste over alle 
medlemmer der skyder. Der skal derudover udarbejdes og afleveres en liste med 
samtykke erklæringer for hvem der kan være ansvarshavende ved skydninger.  
Der skal foreligge tilladelse til alle skydninger. Dette er et problem da vi mister rutine og 
erfaringer, da der ikke øves/trænes 
 
Pkt. 4. Tordenskioldsdagene  
Referat: 
Der er planlagt følgende infomøder:  
30. april 19.00 - 20.30 Sted? 
13. juni kl 19.00 - 20.30 Sted 
1.august Møde om krigstaktik for nøglepersoner der indkaldes enkeltvis 
 
Der var enighed om at indkaldelse til info møde 30. april kommer alt for sent. Forslag om 
at det rykkes til 7. maj 
 
Program for TD skal foreligge i færdig udgave 29. april. Laurits laver skitse og sender til 
gruppeledere snarest muligt. 
 
Pkt. 4 Evt. 
Referat: 
Navn, adresse, tlf. nr.,fødselsdag og e-mail på nye medlemmer sendes til Laurits ved 
indmeldelse. 
Anette, Per Bille og Michael Nielsen placere telte på Krudtårnspladsen 
  
  
Datoer som skal huskes 
  

Næste admiralitets møde 13-05-2019 kl 19.00 
 


