
  

Referat Admiralitetsmøde nr. 10  – 2019  

  
  

   Dato: Mandag den 2. december 2019, kl 18.00.  

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  
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen Admiral  
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:  Lotte Hellum, Hofskrædderne 
 

Fravær:  Direktør Jan Michael Madsen 
  
Mødeleder: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2   
  

Referent: Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.  

  

Pkt. 1. Godkendelse af referat nr. 09.  

Referat:   

Godkendt  

   
  

Pkt. 2. Økonomi, status.  
Vi begynder at gøre klar til budget for 2020  
Referat:   
Overskuddet fra Julemarked på Knivholt i weekenden er opgjort og det blev til netto kr. 
13.000,-  
Stor ros til Fladstrands kvinder og Hofskrædderne for dette fine resultat. 
 
Forslag til Foreningens budget skal være inde ved næste admiralitets møde i det nye år, 
således at vi kan få budgettet klart. 
Evt. regninger skal være Doris i hænde senest den 15 december 2019. 
  



Pkt. 3. Tordenskioldsdage 2020 
Referat:   
Opstart af 2020’s tema for tordenskioldsdagene, Freden kommer og Tordenskiolds død.  
Der er forskellige ideer på bordet, bl.a. om at Tordenskiolds kiste skal komme sejlende og 
derefter køres i procession gennem byen om natten. 
 
Hvad kan vi se af konsekvenser/muligheder for opbygning, afvikling og nedbygning af 
Tordenskioldsdagene 2020.  
Ideer og arrangementer ved Tordenskiolds dagene 2020, skal finansieres inden de sættes i 
værk. 
Da vi i højere grad bliver medfinansierende skal der tages højde for dette ved 
budgetlægningen. 
Det er rigtig vigtigt at vi bliver bedre til at hjælpe hinanden med opsætning af 
Tordenskioldsdagene, evt. kunne vi lave noget socialt inden vi begynder på opsætning for at 
lave noget ”foreningsånd”. 
Grupperne må gerne tænke i nye, spændende og sjove aktiviteter. 
 

Hvordan viser/videregiver Admiralitetet en positive holdning til den nye situation der er for 
Tordenskioldsdage 2020. 
Vi skal i Admiralitetet være positive ambassadører overfor medlemmerne i den nye situation, 
med bl.a. datoændring, fri entre, udførelse af aktiviteter mm.  
Vi glæder os i øvrigt til de næste Tordenskioldsdage og er begejstrede for den nye udvikling. 
  

Pkt. 4 Evt.  
Referat: 
Palle fremlagde status på arbejdet med at arrangere tur til Gleidingen den 11 – 13 november 
2020. 
Laurits og Palle undersøger mulighederne for hotelovernatning. 
 
Da Doris er kasserer, har Fladstrands Kvinder en ekstra plads i Admiralitetet, denne besættes 
af Mette Hørby. 
Doris fremlagde vedtægtsændringer fra Fladstrands Kvinder, disse blev godkendt. 
 
Det ”lukkede” rum(våbenrum) skal ryddes for alt uvedkommende materiel, da det nu fylder for 
meget. 
Grupperne bedes hver især se hvad de kan have andre steder. 
  
    
  

Huskeliste:  
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  


