
 

Dagsorden/Referat Admiralitets Møde nr. 07  – 2019 
 
 
 Dato: Tirsdag den 9. juli 2019, kl 17.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
Viceadmiral Anette Nedermark Jensen, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
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 

Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
 Fravær:  
  
Mødeleder: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
  

Referent: Admiral Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 3. juni 2019. 
Referat:  
Referatet godkendt og underskrevet 
  
Pkt. 2. Økonomi  
Referat:   
Tambourerne har modtaget 5 uniformer, og produktionsskolen har fået betaling.  Vi har 
modtaget 6000,- for medvirken ved kongen til bords. Sagen om bilagsnr. 150 er opklaret. 
Skade sagen om Hans Svendsen drøftet. Stor tak til Laurits for arbejdet med denne sag 
 
Pkt. 3. Tordenskioldsdagene 2019 
Referat:  
Alle medlemmer har fået tilbud om at deltage i premiere på årets skuespil torsdag 
08-08-2019 (civilt tøj) 
Fremadrettet vil ‘Krudttårnet’ ved brug af mailchip være ny  kommunikationsplatform for 
alle i Tordenskiolds By. Hvis man ikke ønsker meddelelser herfra kan man framelde sig 
nederst på siden. Her kan man også opdatere personlige oplysninger 
Arbejdet med at gøre den flotte kulissen til Marstrand Fæstningen som skal bruge ved 
årets satsning  ‘Slaget om Marstrand’ skrider sikkert frem og giver rigtig god energi på 
Knallen. 
Der bliver etableret tilskuertribune foran scenen. Der kan købes separat billet til 
skuespillet, til pladsen eller en kombi billet til begge dele. Tribunen forsøges afskærmet 
under spillet. 
Pladsen åbnes fredag kl 12. herefter kan trailere ikke komme på pladsen. Diverse 
materialer skal transporteres på trækvogn eller andet. Indgang gennem nødudgange.. 



Øl billetter til 30,- købes i webbutik - max 10 billetter. pr person. Kvittering medbringes og 
kan veksles til billetter ved indgangen.  
En del udenlandske grupper deltager i TD. 
Per Bille har ansvar for placering af telte mm på pladsen. 
Teddy er arrangør af optoget gennem byen. 
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen melder Laurits antale deltagere på kadetskolen ud. 
Palle opfordres til at indkalde til kadetskole møde. Udenlandske grupper kan hjælpe til ved 
kadetskolen og alle opfordres til evt. ledig hænder også bruges ved kadetskolen. 
 
Pkt. 4. Ceremonimesteren 
Referat:  
TSF deltog i fejring af Marilyn -Annes 100 års jubilæum i Struer 29. juni. Fonden hjalp med 
10 huse. Skibet sørgede selv for transporten af husene med hjælp fra TSF. TSF deltog 
med 2 kanoner og 10 mand heraf 3 fra Livgarden, som hjalp Artilleriet. Der var søslag kl 
14 med stort publikum. Toke var meget taknemmelig. Vi fik alle transportudgifter dækket 
og desuden en fantastisk hyggelig grillaften. 
Ole Poul og Fie deltog i Carstens afskedsreception på produktionsskolen 
Efter TD undersøges nedenstående forslag/muligheder for foreningsture: 
Foreningstur til Marstrand med rundvisning 
Tur til Voergård eller Sæbygård slot med rundvisning og madpakker. 
Fællesdag for hele foreningen i evt. Skagen. 
 
Pkt. 5. Evt. 
Referat: 
Tilmelding til mad senest 3. august til Doris 
Der er endnu ikke indkaldt til det første møde i udvalget som skal arbejde med 
vedtægterne. Indkaldelse bliver formentlig ikke før efter T-dagene 
Udvalget: Doris, Ole og Laurits 
 
  
 


