
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 02  – 2020 
 
 
 Dato: Torsdag den 26. marts 2020, kl 19.00. 
  

Sted: Cyberspace, SKYPE 
  

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 
Viceadmiral 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: Viceadmiral Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717 

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

Referent: Admiral Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat. 
Referat: 
Referater fra 13-01-2020 og 26-02-2020 underskrives næste gang vi mødes på Knallen   
  
Pkt. 2. Økonomi.  
Referat:   
Vores økonomi er i orden og sund, vi er i stand til at hensætte midler til Tambourerenes 
nye uniformer, 45.000 kr. samt 5.000 kr. til jubilæumsfest. 
  
Pkt. 3. Ceremonimesteren. 
Referat:  
Status over kommende arrangementer jvf. Corona 
Nordisk samarbejdsmøde udsat på ubestemt tid - holdes stadig i Tordenskioldsby. Vi har 
modtaget betaling fra vores norske samarbejdspartnere. Der er købt ind og maden fryses 
til møde afholdes. 
Øvedag Skagen udsat på ubestemt tid 
Special Olympice Idrætsfestival udskudt til 2021 
Skydning i anledning af Dronningens Fødselsdag aflyst. Der sendes lykønskningsbrev til 
Dronningen. Søren har adresse, udfærdiger kladde og Laurits sender brev 
Nygaards Kaffe. Vi har sagt ja til at hjælpe. Arrangementet udskudt på ubestemt tid 
 
Der sendes info til alle medlemmer om ovenstående aflyste arrangementer 
  
 
 



Pkt. 4. Tordenskioldsdagene 2020. 
Referat:  
 
Vi forudsætter at Tordenskioldsdagene 2020 afholdes som planlagt og arbejder videre 
efter det. 
Alle har modtaget oplæg fra Jan Michael. 
Jan Michael er tovholder og der afholdes møde til møde på Knallen med repræsentant fra 
hver gruppe. Laurits indkalder 
Oplæg til plads plan med fællesområde i midten fra Jan Michael. Endelig pladsplan skal 
foreligge 02-04-2020 
Militærgrupperne mødes i riddersalen snares for fastlæggelse af pladsplan. 
Fie er tilfreds med sin gruppes placering. 
Der skal tages højde for gæste gruppers telte. 
Der er blevet bedre plads efter scenen er flyttet 
Artilleriets kanondæk. 
Forberedelser på Knallen med arbejdet med skibsside kulissen er svært, når der arbejdes 
alene. Kan det arrangeres at 2-3 arbejder sammen? 
Hvad er status for Angrebet på Göteborg 
Der er gang i kulissen. Palle har tjek på Karlssten/Ny Elsborg fæstningen. Palle vil gerne 
have hjælp. 
Søren Borup sørger for folk til spillet 
Diverse - vilkårlig rækkefølge 
Fie arbejder på køb af tørfisk og stor kummefryser tændes når der er fisk til det. 
Der skal saluteres (elektrisk affyring) fra Krudttårnets øverste etage hver dag kl 20 i en 
måned i forbindelse med Krudttårnets sommer åbning. Laurits hjælper Krudttårnet med at 
laver en plan. Det kræver 2-3 personer hver dag som skal have bestået sikkerhedskursus. 
Præcisionsskydning kan ikke øves som planlagt. 
Det forsøges at gennemføre øvedag i maj. 
Marketenderiets telt er for langt og afkortes med et element. Artilleriet kan bruge det. 
Kadetskolen afholdes fredag kl 16 og endnu en gang lørdag. Tidspunkt ikke fastlagt. 
Pladsen åbnes fredag kl 12 
Almuens Skolen koordineres i program. 
Søren Borup og Jan Michael ser på programmet. 
Kan der oprettes et hvervnings kontor? Det kræver forarbejde med fremstilling af folde mm 
der evt kan fås i entreen/informationen. Doris laver en blanket. 
 
Pkt. 5. Den nedlukket situation. 
HVorledes fastholder vi vores medlemmer 
Kan vi lave en informationsstrategi  
Eller hvad gør vi.??? 
Søren M foreslår infobrev til alle medlemmer og samarbejdspartner med indlæg fra alle. 
Der opfordres til øget brug af facebook 
Referat fra admiralitets møder sendes til alle medlemmer 
Varmen på Knallen slukkes 
Start/stop knappen på høvlen skal repareres. Ole har opgaven 
Køleskabe er slukkede. Timer sørger for at der kører 12-22 på gruppens møded. 
 
 
Pkt.6 Evt. 
Referat: 
Lille fryser tømmes og slukkes 
Mette undersøger om Hjerteforeningens Landsindsamling 3 maj bliver til noget. 
Fie har ikke fået kontakt til Anders angående 1. Hjælp. Som situationen er pt vil det være 
med  relevant at lave et kursus til efteråret. 
Møde 01-04-2020 er aflyst  



Hvis man får mulighed for deltagelse i bal hos Arendal skal man deltage. Det var en stor 
oplevelse ifølge Søren M. som deltog som repræsentant for TSF. Han skulle hilse alle. 
  
Datoer som skal huskes 
Admiralitets Møde onsdag 22-04-2020 - evt. som skypemøde 
Infomøde 27-05-2020 
  

Vigtig huskeliste for opgaver i 2020. 
 


