
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 8  – 2019 
 
 
Dato: Mandag den 23. september 2019, kl 19.00. 
  

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 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
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 

Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen  
 

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

Referent: Admiral Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 9. juli 2019. 
Referat:  
Godkendt og underskrevet. Fremadrettet giver referent besked til Laurits om at referatet er 
færdigt og derefter lægges det på hjemmesiden. 
  
  
Pkt. 2. Økonomi. 
Referat:   
Status d.d., kendte udgifter resten af året.  
Økonomien gennemgået. 
Udgift til ændring af officersuniform bevilget. Hvis ikke produktionsskolen kan tage 
opgaven er det muligt at by garderoben eller Blue Bee kan klare opgaven.  
Opgaven med syning af Tambourer uniformer er overtaget af bygarderoben. 
Der gøres forsøg på at spare på strømmen. Evt. kan antallet af køleskabe reduceres? 
Fremadrettet slukker varmepumper efter 3 timer 
Forespørgsel fra tidligere medlem om hjælp til advokatbistand. 
1500,- bevilget til hjælp til advokatbistand. 
 
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat: 
Tilbageblik på dette års Tordenskioldsdage, godt og skidt. 
Admiralitetet er enige om at de nye tiltag ‘Slaget om Marstrand’ og officerkorpsets evnet 
var to rigtig gode tiltag. Der er god udvikling i feltlazarettet.. 
Officerkorpsets og Artilleriets placering var ikke hensigtsmæssig. Der skal findes bedre 
plads - også for at Kristiansands soldater  får en bedre plads. 



Der manglede ressourcer til annoncering af events. TSF tager opgaven fuldt ud fremover. 
Der er igen i år ros til marketenderiet - god mad til tiden i passende mængde. 
Indhegning  omkring scenen og og 2 billettype fungerede ikke. 
Livgarden manglede krudt. De skal lave program til skydninger med beregninger over hvor 
meget krudt de og udenlandske grupper skal bruge. 
Vi skal tilstræbe at blive endnu bedre værter for de udenlandske grupper. Vi havde i år 
ingen forbrødring som giver det gode sociale samvær. Der er forslag om at der næste år 
laves et arrangement lørdag aften, evt i den sorte hal. Soldatergrupperne har påtaget sig 
opgaven. 
Godt at kanonerne var placeret længst væk. I år manglede der advarsel til de fodgængere 
som går på den anden side af det sorte plankeværk ud mod europavej. Det husker vi til 
næste gang. 
Skuespillet starter for sent. 
Når der skydes med musketter, pistoler og kanoner er det Fladstrands Sortkrudtskytter der 
har tilladelsen til skydningerne Det er også foreningen og dets medlemmer som har 
ansvaret for sikkerheden. Fladstrands Sortkrudtskytter har på grund af sikkerhed nedlagt 
skydeforbud til et medlem. 
Forslag om at man evt. kunne finde et andet sted til T-dagene f.eks. omkring Knallen og så 
spærre det af, og vi dermed kunne få et søslag. 
Kadetskolen: 
Kadetskolen var ikke nogen udpræget succes. Flere tilmeldte mødte ikke op, hvilket nok 
skyldes vejret Ingen brugerbetaling for deltagelse i kadetskolen i 2020. Vi står fremadrettet 
selv for reklamering. Der skal være aktiviteter for børn fredag.  
 
Nordisk Samarbejdsmøde/Sikkerhedsmøde, Bohus, Sverige 19. oktober 
Laurits og Ole deltager. Deltagelse er vigtig for udveksling af erfaringer omkring sikkerhed 
og risikovurderinger samt for at pleje relationer med de andre nordiske grupper. 
Andet: 
Indbydelse til St. Barbara i Kristianssand 30-11-2019 
Indbydelse til St. Barbara i Stavern 07-12-2019 
Der er julemarked 30. november og 1. december på Knivholt. 
Skal vi markere Tordenskiolds fødselsdag (28-10-2019)? 
 
Pkt. 4 Målrettet vinteraktiviteter mod næste års Tordenskioldsdage. 
Vi skal have en snak om udvikling, emnet skal helst resulterer i en fælles forenings 
strategi. Udgangs spørgsmålet kan være “Hvis det var dig der kom udefra du står og 
kikker på din bod/teltplads eller aktivitet, hvordan vil du beskrive det du ser, er det 
indbydende er det spændende er det involverende gør det gæsten nysgerrig, får det 
gæsten til at ønske at han/hun var med, kan man få lov til at prøve, indbydes du til at få 
noget mere at vide” 
Det er selvfølgelig ikke noget som skal færdiggøres her og nu, vi aftaler det videre forløb.  
Referat: 
Tordenskioldsdagene er målet vi i foreningen hvert år arbejder frem imod. Vi skal gennem 
året frem mod TD skabe mere samhørighed og sammenhold mellem medlemmerne og 
grupperne. Dette kan gøres ved at der laves flere fælles aktiviteter, hvor det sociale 
prioriteres. Alle skal føle ejerskab. 
Forslag til foreningstur i november til sæbygård. Ole finder en dato 
Fælles Inspirationsdag i januar 
25-04-2020 fælles øvetur for hele foreningen 
  
Pkt. 5 Evt. 
Referat: 
Laurits søger om tilladelse til skydning på Tordenskiolds fødselsdag. Artilleriet hjælper 
livgarden. (Er afsendt til PAC) 
  



Datoer som skal huskes 
21-10-2019 admiralitets møde 
02-12-2019 admiralitets møde 
25-04-2020 fælles øvetur for hele foreningen 
  

 


