
 

Forslag til vedtægts ændring 
Rene`Stockfleth Hou Jensen 

  
Vedtægter for Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

Vedtaget 4. marts 2013 
 
§ 1. Navn og Hjemsted: 

1. Foreningens navn er Tordenskiolds Soldater Fladstrand, og har hjemsted i Frederikshavn 
kommune - i 1717 kaldet Fladstrand.  

2. Foreningen er stiftet: Fladstrand den 8. december 1998. 
 
§ 2. Beskrivelse: 

1. Tordenskiolds Soldater Fladstrand er en forening af lokalhistorisk aktivt udøvende  personer. 
 
§ 3. Formål: 

1. Er at udøve historisk formidling, og derigennem at øge kendskabet til Fladstrands historie i 
tiden omkring den Store Nordiske Krig.  

2. Er at øge kendskabet til Viceadmiral Peter Wessel Tordenskiold og hans aktiviteter i Danmark 
og Norge under Hans Majestæts Kong Frideric d. IV’s regeringstid. 

3. Er at deltage i Byprojekt Tordenskioldsdage i Frederikshavn 
4. Er at fejre Peter Wessel Tordenskiolds fødselsdag. 
5. Er at afholde forårsparade hvert år i 1. kvartal. 
6. Er at deltage i arrangementer i tiden omkring den Store Nordiske Krig (1709-1720) 
7. Er at samarbejde med byens borgere, handlende, foreninger og institutioner om den historiske 

formidling. 
8. Foreningen skal i sit virke handle og udøve sit formål under hensyntagen til og i 

overensstemmelse med den ånd foreningen startede og de intentioner/hensigter som overordnet 
er fastsat for ”Byprojekt Tordenskiold” og udtrykt i fundatsen for ”Fonden Tordenskiold”. 

 
§ 4. Medlemskab:  

1. Foreningen optager medlemmer som kan indgå i en undergruppe. Eller enkeltpersoner som 
f.eks. Hans Majestæt Kong Frideric, Viceadmiral Tordenskiold, Kongens Livlæge og 
Kongens halvbroder Generaladmiral Gyldenløve. 

2. For at være medlem skal man være fyldt 15 år, eller have medlemskab sammen med en 
forælder, eller værge.  

3. Medlemskab kan opnås som Personlig medlemskab, familie medlemskab, børneinstitution 
medlemskab(børn under 15år) eller firmamedlemskab (støttemedlemskab). 

4. Admiralitetet kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens alkoholpolitik, 
politik for euforiserende stoffer eller sikkerheden omkring anvendelse af skydevåben i 
forbindelse med arrangementer. 

  
§ 5. Kontingent: 

1. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på det ordinære Geheimeråd. 
2. Kontingent opkræves årligt lige efter det ordinære Geheimeråd i februar måned. 
3. Er kontingent ikke betalt inden udgangen af marts, tilsendes én rykker.. 
4. Er kontingent ikke betalt inden 1. maj, bortfalder medlemskabet. 

 
§ 6. Geheimerådet: 

1. Geheimerådet (Generalforsamling) er foreningens øverste myndighed. 
2. Beslutninger på Geheimeråd træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. 
3. Beslutninger om ændringer i vedtægterne på et Geheimeråd/Ekstraordinært Geheimeråd kan 
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træffes med ¾ af de fremmødte medlemmer, hvis de udgør mere end 50 % af foreningens 
samlede medlemmer. 

4. Såfremt et forslag om vedtægtsændring på et Geheimeråd/Ekstraordinært Geheimeråd har          
opnået ¾ af de mødte, men ikke af 50 % af foreningens samlede medlemmer, forelægges               
forslaget for et nyt Ekstraordinært Geheimeråd, der tidligst kan afholdes 14 dage senere, og på               
dette Ekstraordinære Geheimeråd kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal af de           
fremmødte. 
 

§ 7. Geheimerådets afholdelse: 
1. Ordinær Geheimeråd afholdes hvert år i februar måned. 
2. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 

● Valg af dirigent 
● Admiralitetets årsberetning aflægges, og sættes til godkendelse. 
● Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab. 
● Fastsættelse af kontingent. 
● Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget. 
● Rettelser til forretningsordenen. 
● Behandling af indkomne forslag. 
● Valg af Generaladmiral som er foreningens formand 
● Valg af Admiral som er foreningens skatmester (kasserer) 
● Valg af revisorer 
● Eventuelt. 

 
§ 7. Geheimerådets afholdelse: 

3. Ordinær Geheimeråd afholdes hvert år i februar måned. 
4. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 

● Valg af dirigent 
● Admiralitetets årsberetning aflægges, og sættes til godkendelse. 
● Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab. 
● Fastsættelse af kontingent. 
● Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget. 
● Rettelser til forretningsordenen. 
● Behandling af indkomne forslag. 
● Valg af Generaladmiral som er foreningens formand 
● Valg af 7 viceadmiraler medlemmer af admiralitet. 
● Valg af Admiral som er foreningens skatmester (kasserer) 
● Valg af revisorer 
● Eventuelt. 

 
§ 8. Geheimerådets indkaldelse: 

1. Geheimerådet indkaldes af Admiralitetet med mindst 14 dages varsel, på foreningens 
hjemmeside og ved udsendelse af E-mail til medlemmerne. 

2. Indkaldelsen skal angive tid og sted, samt dagsorden for Geheimerådet. 
Forslag til vedtægtsændringer, der agtes stillet på Geheimerådet, skal fremgå af indkaldelsen, 
og samtidig fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 

3. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af Geheimerådet. 
Forslag der ønskes behandlet på Geheimerådet under ”indkomne forslag” skal være 
Admiralitetet i hænde senest 7 dage før mødet. 
 

§ 9. Ekstraordinær Geheimeråd:  
1. Kan til enhver tid indkaldes af Admiralitetet, og skal ske når det til et angivet emne begæres af                  

mindst 1/10 af medlemmerne, eller når et tidligere Geheimeråd har besluttet det. 
2. Ekstraordinært Geheimeråd indkaldes af Admiralitetet med mindst 14 dages varsel, på 
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foreningens hjemmeside og ved udsendelse af E-mail, til medlemmerne. 
3. Indkaldelsen skal angive tid og sted, samt dagsorden for det Ekstraordinære Geheimeråd. 

Forslag som skal behandles skal samtidig fremlægges til eftersyn for foreningens medlemmer 
på et i indkaldelsen angivet sted. 

 
§ 10. Stemmeberettigede: 

1. Alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, har adgang til – og stemmeret 
ved Geheimerådet. 

2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
3. Børneinstitutioner har 1 stemme.  

 
§ 11. Organisatorisk opbygning: 

1. Den daglige ledelse, herunder arrangements deltagelse og økonomi, varetages af 
Admiralitetet. 

2. Admiralitetet består af en repræsentant fra hver godkendt gruppe af foreningen, 
Generaladmiralen, Admiralen(Kasserer) samt en person udpeget af Fonden Tordenskiold. 

3. Alle admiralitetets medlemmer har stemmeret. 
 
§ 11. Organisatorisk opbygning: 

4. Den daglige ledelse, herunder arrangements deltagelse og økonomi, varetages af 
Admiralitetet. 

5. Admiralitetet består af 9 repræsentant fra foreningen, 
6. Alle admiralitetets medlemmer har stemmeret. 

 
§ 12. Admiralitetet – foreningens daglige ledelse  

1. Består af en repræsentant fra hver gruppe (ikke nødvendigvis gruppelederen), 
Generaladmiralen og Admiralen(Kasserer) samt en person udpeget af Fonden Tordenskiold. 

2. Generaladmiralen og Admiralen(Kasserer) vælges på Gehemierådet for en 2 årig periode. 
Generaladmiralen som er foreningens formand, vælges på lige årstal.. 
Admiralen som er foreningens skatmester(kasserer), vælges på ulige årstal. 

3. Admiralitetet konstituerer sig derudover selv med:  
Generaladmiralløjtnant (GL)som er foreningen næstformand. 
Admiral som er foreningens sekretær. 
Øvrige medlemmer af admiralitetet har titlen af Viceadmiraler/Gerneralløjtnant.  

4. Grupperne supplerer sig således, at der altid er en repræsentant til stede ved Admiralitets 
møderne. 

5. Foreningens Generaladmiral og Generaladmiralløjtnant repræsenterer Tordenskiolds Soldater 
Fladstrand i Fonden Tordenskiold. 

6. Admiralitetet kan supplerer sig med udvalg og specielfunktioner efter behov, disse er ikke en 
del af ledelsen og har ikke stemmeret i admiralitetet. 

7. Hvis Generaladmiralen eller Admiralen(kasserer) for forfald i valgperioden, varetager det 
øvrige admiralitet deres opgaver, indtil førstkommende Geheimeråd.  

  
§ 12. Admiralitetet – foreningens daglige ledelse  

8. Består af 9 repræsentanter fra foreningen. 
9. Generaladmiralen og Admiralen(Kasserer) vælges på Gehemierådet for en 2 årig periode. 

Generaladmiralen som er foreningens formand, vælges på lige årstal.. 
På lige årstal vælges i øvrigt 4 Viceadmiraler. 
Admiralen som er foreningens skatmester(kasserer), vælges på ulige årstal. 
På ulige årstal vælges i øvrigt 3 Viceadmiraler. 

10. Admiralitetet konstituerer sig derudover selv med:  
Generaladmiralløjtnant (GL)som er foreningen næstformand. 
Admiral som er foreningens sekretær. 
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Øvrige medlemmer af admiralitetet har titlen af Viceadmiraler/Gerneralløjtnant.  
11. Foreningens Generaladmiral og Generaladmiralløjtnant repræsenterer Tordenskiolds Soldater 

Fladstrand i Fonden Tordenskiold. 
12. Admiralitetet kan supplerer sig med udvalg og specielfunktioner efter behov, disse er ikke en 

del af ledelsen og har ikke stemmeret i admiralitetet. 
13. Hvis Generaladmiralen eller Admiralen(kasserer) for forfald i valgperioden, varetager det 

øvrige admiralitet deres opgaver, indtil førstkommende Geheimeråd.  
  
 
§ 13. Admiralitetets virke: 

1. Admiralitetet har ledelsen af Tordenskiolds Soldater Fladstrands anliggender. 
2. Admiralitetet indkaldes af (GA) (formanden) eller i hans forfald af (GL) 

(næstkommanderende), så ofte anledning findes at foreligge, eller når 2 medlemmer af 
Admiralitetet begærer det. 

3. Admiralitetet er beslutningsdygtig, når (GA) eller (GL), samt øvrige medlemmer af admiralitet 
er over 50% 

4. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør GA, eller i hans fravær 
GL stemme udslaget. 

5. Der udfærdiges et referat fra admiralitets møderne som godkendes af admiralitetet med 
underskrift. 

6. Der findes kun en pengekasse i foreningen som administreres af skatmesteren.  
 
§ 14. Grupper : 

Foreningen er opdelt i grupper, der hver for sig repræsenterer et område eller speciale omkring den 
historiske formidling. 
1. Hver gruppe vælger en gruppeleder. 
2. Hver gruppe udfærdiger en forretningsorden som godkendes af Admiralitetet. 
3. Gruppen ledes af en Viceadmiral/Generallieutenant. 
4. Gruppen udpeger et medlem af gruppen som sidder i admiralitetet. Hvis denne person er 

forhindret i at deltage i en givent admiralitets møde skal gruppen sende en anden repræsentant.  
 

§ 14. Grupper : 
Foreningen er opdelt i grupper, der hver for sig repræsenterer et område eller speciale omkring den 
historiske formidling. 
5. Hver gruppe vælger en gruppeleder. 
6. Hver gruppe udfærdiger en forretningsorden som godkendes af Admiralitetet. 
7. Gruppen ledes af en Viceadmiral/Generallieutenant. 

§ 15. Revision: 
1. Tordenskiolds Soldater Fladstrands regnskab revideres af en revisor, der vælges blandt 

foreningens medlemmer af de fremmødte stemmeberettigede på Geheimerådet . 
2. Revisor er valgt for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
3. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver 

oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 
4. Admiralitetet udpeger derudover, for 1 år ad gangen, en statsautoriseret revisor til at foretage 

en gennemgang af foreningens regnskab og bogføring (review) med efterfølgende hjælp til 
opstilling af det færdige årsregnskab til Geheimerådet. Den udpegede revisor skal føre en 
protokol over den foretagne gennemgang og deri angive eventuelle bemærkninger til 
bogføring og årsregnskab. Desuden skal den udpegede revisor forsyne årsregnskabet med en 
påtegning, der indeholder en konklusion om den foretagne gennemgang. 

 
§ 16. Budget/Regnskab: 

1. Budget/regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
2. Det vedtagne regnskab underskrives af Admiralitetet og påtegnes af revisor inden forelæggelse 
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på Geheimerådet. 
3. Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens gæld. 
4. Hver gruppe udarbejder et budget inden 1. december, som skal godkendes af Admiralitetet, 

hvorefter det indgår i foreningens samlede budget. 
 
§ 17 Skydevåben/blankvåben: 

1. Kun medlemmer som er fyldt 18 år og har fået den nødvendige uddannelse i våbenbrug, og er 
bekendt med den ”Danske våbenlov” og er medlem af Fladstrands Sortkrudtsskytter, har 
lov til at bære og skyde med pistol, musket og kanoner i Tordenskiolds Soldater Fladstrand. 

2. Hvis man bærer blankvåben hvor klingen er over 7,0 cm skal man have en polititilladelse til 
dette. Dansk våbenlov skal som minimum følges. Skrappere tiltag end dem som står i dansk 
våbenlov kan vedtages af foreningen eller undergrupperne.  

 
§ 18 Politikker. 

Foreningens medlemmer skal rette sig efter de til hver en tid gældende politikker for foreningen, 
som er tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved nye medlemmers indmelding i foreningen skal 
dette nye medlem altid gøres bekendt med foreningens gældende politikker. 

 
§ 19 Foreningens opløsning: 

1. I tilfælde af foreningens opløsning, som skal ske ved en Geheimerådsbeslutning jvf. § 6 stk. 3 
og 4, skal admiralitetet fungere indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er 
tilendebragt. Eventuelle overskydende aktiver kapitaliseres og alle midler tilfalder krisecentre 
for kvinder, mænd eller familier i den ny Frederikshavn kommune.  
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