
 

Referat 
Admiralitetsmøde nr. 01 – 2020 

 
 
 Dato: Mandag den 13. januar 2020, 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, Skatmester 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
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 

 Viceadmiral Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717 
 
Afbud fra: Admiral Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717 

Direktør Jan Michael Madsen 
 

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

Referent:  Palle Næser Thomsen 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 2. december 2019. 
Referat: Godkendt 
  
Pkt. 2.  Økonomi  
Budget 2020 kommer under Pkt 7. 
Referat:    
Vores kassebeholdning er pt. kr. 142.000,- 
Sidste års regnska b gav et underskud på kr. 15.775,- mod et forventet og budgetteret 
underskud på kr. 61.000,- 
Dette skyldes, at ikke alle Tambourernes uniformer er færdiglavede og således endnu ikke 
betalt. 
 
Pkt. 3.  Kursus i Hjertestarter ??  
Referat: 
Der er rettet forespørgsel til os om vi i foreningen er interesserede i et kursus i førstehjælp, 
samt i brugen af hjertestarter ? 
Vi er meget interesserede især da det ikke ser ud til at have økonomiske konsekvenser for 
os. 
Fie laver kontakt til underviserne for nærmere tilrettelæggelse. 
Vi snakkede om indkøb af hjertestarter, prisen på en sådan, er ca. 20.000,-. 
Hvis vi kan stille 15 personer til Hjerteforeningens indsamling, den 1 maj, får vi en 
hjertestarter gratis. 



Vi vil prøve om vi kan samle et hold på 15 personer. 
Mette Hørby koordinerer . 
 
Pkt. 4.  Tordenskiolds Død, Gledingen November 2020 ??  
Referat:  
Palle orienterede om status på tur til Gleidingen i november 2020. 
Admiralitetet vedtog at støtte turen som en foreningstur, med kr. 21.000,- til bustransport. 
Der skal være mindst 25 deltagere til turen som har en egenbetaling på kr. 1.200.- 
 
Pkt. 5.  Hendes Majestæt Dronning Margrethes 80 års Fødselsdag 
Gør vi noget ?? 
Referat:   
Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2, fylder den 16 april, 80 år. 
Det vil TSF gerne markere ved at skyde en salut på 27 kanonskud. 
Til denne event blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af en repræsentant fra 
hver af soldater grupperne. 
Ole Johansen er tovholder på dette 
 
Pkt. 6. Tordenskioldsdage 2020 
Forslag fra Søren Borup til event. (vedhæftet) 
Referat:   
Søren Borup fra Tambourerne har lavet et udkast til event ved de kommende 
Tordenskioldsdage. 
Admiralitetet bakker helt op omkring det foreslåede. 
 
Omkring udarbejdelse og indretning af pladsen, indkaldes der fra fonden til 
arbejdsgruppemøde sidst i februar. 
 
Der er fra Admiralitetets side ønske om at programmet for TD, bliver udarbejdet så hurtig 
som muligt, i første omgang som råskitse med mulighed for justeringer. 
Da vi vi mener at Søren Borup er den rette til dette, spørger vi om han vil påtage sig denne 
opgave. 
 
‘Vi skal involvere de udenlandske grupper meget mere i TD.Derfor skriver Laurits til dem, 
om de evt. har forslag til aktiviteter som de kan stå for eller være deltagere i. Ud fra 
tilbagemeldinger vil vi prøve at udarbejde et program for de deltagende grupper.  
 
I forbindelse med Krudttårnets åbningstid, bliver der i en måned efter TD, lavet forskellige 
events på Krudttårnspladsen. 
De enkelte grupper i TSF er velkommen til at byde ind på en aktivitet. 
Krudttårnet opretter en saluterings gruppe idet der skal saluteres hver dag. 
Denne gruppe er en selvstændig gruppe, uafhængig af TSF, men man skal dog være 
medlem af Fladstrands Sortkrudtskytter for at kunne deltage. 
 
Pkt. 7. Geheimeråd 
Dagsorden gennemgås, der tages stilling til alle punkter. Følg med på vores hjemmeside. 
Referat:  
Vi gennemgik dagsordenen for Geheimerådet. 
 
Alle gruppe skal indlevere en rapport til beretningen, over deres aktiviteter og evt. 
kommende tiltag, senest den 1 februar. 
 
Doris og Mette bager en kage til Geheimerådet og Søren sørger for øl og vand. 
 
Regnskabet for 2019, samt det nye budget, udsendes til alle gruppeledere. 



 
Admiralitetet konstituerer sig umiddelbart efter Geheimerådet. 
 
De foreslåede vedtægtsændringer opslås på hjemmesiden allerede nu. 
Hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget, skal de “konfirmeres” på et ekstraordinært 
Geheimeråd og dette afholdes den 10 marts 2020 kl. 18.30. 
  
Pkt. 8 Evt. 
Referat: 
Omkring den fælles øvedag, den 25 april er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 
Ole Johansen og Søren Matthiasen, som kommer med et oplæg til Admiralitetet. 
 
  
  
Datoer som skal huskes 
  

24-02-2020 Geheimeråd kl 19  
14-03-2020 Nordisk samarbejdsmøde i Danmark  

25-04-2020 Fælles øvedag for hele foreningen  
 
 


