
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 9  – 2019 
 
 
 Dato: Mandag den 4. november 2019, kl 19.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
Viceadmiral Morten Nordheim, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
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 – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra nr.: 8 
Referat:  
Godkendt og underskrevet  
 
Pkt. 2. Økonomi  
Referat:   
Doris har sendt en oversigt over udgifter og indtægter fra TD til alle gruppeledere.  
Bygarderoben har tilbudt at sy tambourenes nye uniformer. Alt stof er købt og betalt på 
sidste års regnskab. Vi kan evt. købe bånd og knapper fra produktionsskolen. Uniformerne 
betales aconto. Pris kendes endnu ikke.  
Artilleriet har bestilt 2 nye bannere på 1x1.20 m . De får først 2 prøvetryk og derefter 2 
mere 
Doris er nu fortrolig med bogføring i det nye system. 
For erhvervsmobilpay skal der fremover betales 49,- kr/mdr svarende til 588,- om året. Det 
koster derudover 75 øre pr transaktion. 
Søren er inviteret til Arendal i februar og deltager som foreningens repræsentant. Der er 
bevilget et tilskud på 500,- 
Køleskabe har fået tænd og slukur. De tænder køleskabet på mødedagen om morgenen 
og slukker når mødet er slut. 
 
  



Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat: 
Nordisk samarbejdsmøde 
Laurits og Ole J. deltog i Nordisk samarbejdsmøde. Det var meget givtigt. Det er vigtigt at 
de enkelte foreninger har deres eget CVR numre, så de kan skilles juridisk. Vi gør vores 
medlemmer opmærksomme på at de bør have en fuldtidsulykkesforsikring. Svenskerne 
fungerer fremadrettet som sekretariat. Laurits er repræsentant fra DK. Han prøver at 
etablerer kontakt til flere skanse foreninger for at høre om de evt er interesserede i at 
samles i et forbund og samarbejde omkring sortkrudtsforeninger. 
Næste møde er 14. marts 2020 i DK  
  
Nedenstående lægges ud på hjemmesiden, hvis nogen ønsker at deltage. Der er 
forespurgt om pris 
Tordenskiolds Død. 
Hei på deg Laurits. 
Takk for informasjon ang forsikringer, har bedt om møte med Bernt hvor vi skal gå 
igjennom alle de vi har. 
Vet ikke om det kom godt nok frem på møtet i Kungelv, vi i TSS, Stavern reiser til 
Gleidingen 28 mai og blir i 5 dager. Det er på søndagen 31 planlagt en kransenedleggelse 
til minne om Tordenskiod, hvor Ordfører og gjester vil være tilstede. Vil noen fra 
Fladestrand komme til og reise med?Vi kommer til å bo byen Celle. Om noen kommer 
med så kanskje vi kan gjøre noe sammen, kanskje en fekteduell. 
Tone Strand 
 
St.Barbara i Kristiansand 
Der deltager 8 fra TSF fordelt i 2 biler. Overnatning, færgebilletter og deltagelse i festen. 
er betalt. 
 
Evt. foreningstur 2020 
Ole arbejder vider med foreningstur til Sæbygård. Sæbygaards venner vil finde en 
rundviser 
Palle arbejder med en foreningstur til Gleidingen 12. november 2020. Denne dag er det 
300 år siden Tordenskiold døde i Gleidingen. Admiralitet lægge op til at TSF betaler for 
transporten og at man selv afholder udgiften til overnatning. 
 
Pkt. 4. Forslag til vedtægtsændring. 
Referat:   
Dato for  Geheimeråd, er fastsat til mandag 24-02-2020 
Der arbejdes videre med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
 
Pkt. 5 Evt. 
Referat: 
Lotte har taget orlov fra både admiralitet og hofskræddderne på ubestemt tid. 
  
Datoer som skal huskes 

02-12-2019 Admiralitets møde kl 18 
13-01-2020 Admiralitets møde kl 19. Morten sørger for kage 
24-02-2020 Geheimeråd kl 19 
14-03-2020 Nordisk samarbejdsmøde i Danmark  
25-04-2020 Fælles øvedag for hele foreningen 
 


