
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 04  – 2020 
 
 
 Dato: Onsdag den 22. april 2020, kl 19.00. 
  

Sted: 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 
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 
Viceadmiral Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717 
 

Afbud fra:  
 

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

Referent: Admiral Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 03_07-04 2020. 
Referat:  
Referat godkendt 
  
  
Pkt. 2. Økonomi.  
Referat: 
Kontingent indbetalingerne kommer løbende. 
Der er medlemmer der bruger foreningens kode i Dagrofa, som nu også er åben for   
private . Kassereren modtager kvitteringer på køb, som er betalt. 
Der vil i år ikke være indtjening under afholdelse af Tordenskioldsdagene, men 
forhåbentlig lidt i forbindelse med de arrangementer, der vil blive afholdt hen over 
sommeren ved Krudttårnet. Selv om der heller ikke de store udgifter, bør der  kun bruges 
penge på det mest nødvendige.  
 
Pkt. 3. Ceremonimesteren 
Referat:  
Gleidingen, status for tilmelding, ønsker fra Norske grupper om deltagelse. 
Der er pt 3 tilmeldte. 
Ingen pladser til turen er sikre før de er betalt. Tilkendegivelse er ikke nok. 
Vi har lejet en bus til 50 personer. Norge har spurgt om vi evt. havde plads til 10 
nordmænd. Vi har ‘solgt’ 10 pladser til dem. De købes via hjemmesiden. Laurits åbner, så 
det ved tilmelding, er synligt, hvem der allerede har købt en plads. Evt. overskydende 
pladser tilbydes til andre som f,eks.1717 og bygarberoben. Sidste tilmelding er 



18-10-2020. 
Uddeling af årstegn. 
Søren vil som ordensherre vil være med i planlægningen af tildelingen af årsnålene 
Onsdag 08-07-2020 kl 19.00 på en så festlig en måde som muligt under 
omstændighederne. Det vil ske på scenen ved Krudttårnet. Tiden vil vise hvor mange der 
indbydes til uddelingen. Admiralitetet deltager. Man bedes snarest give Søren besked på 
hvem der skal have årstegn 
  
Pkt. 4 Åbent Krudttårn 2020. 
Referat: 
Status over foreningens bidrag til dette alternativ for Tordenskioldsdage. 
Hele pladsen hegnes ind som under Tordenskioldsdagene 
Krudttårnet vil i perioden  01-07-2020 til 08-08-2020 have åbent hver dag fra 11-15 
1717 har skattejagt for børn hver dag 
Solen skydes ned hver dag kl 20 
Der vil være underholdning hver torsdag med Jan Michael og Morten 
Onsdage og Lørdage vil der 10.30 være vagtparade og salut ved Tordenskiolds Statue. 
Rettelse fra Halldóra tilføjet: ang. onsdags + lørdags events til sommer. På admiralitets mødet blev  der 
sagt kl. 10.30, og det er ligeledes det tidspunkt som står på "programmet" -  det rigtige tidspunkt er kl. 11:00. 
Livgarden har aftalt med JMM, at der saluteres kl. 11:00 fra scenen ved Krudttårnet, går derefter tur gennem 
gågaden og saluterer igen kl. 11:30 ved statuen.  
Fie får lavet fisk med henblik på salg 
Der vil kunne tilføjes diverse arrangementer. Vi har den fordel at mange events som f.eks 
skolestue og leg på græsset  ikke kræver store forberedelser og der er ikke større 
økonomisk risiko end hvis det  regner til Tordenskioldsdage. 
Status på skib 
Det går som planlagt. Skibet bliver færdigt i løbet af uge 18. Der mangler bovspryd mast 
og ca 50 vinduer. Palle fortsætter med løbende informationer  
 
Pkt. 5 Evt. 
Referat: 
Der er fundet sponsor til indkøb toilet container til  projekt Tordenskiold. Container bruges 
til  Åbent Krudttårn og næste år til Tordenskioldsdagene. 
Der kan tages kontakt til Tordenskioldgarden  om evt. hjælp ved vagtparade  
Laurits ser på om vi kan bruge andet program end skype til møder. 
 
Næste admiralitets møde: 18-05-202 kl 19.00 - Skype eller andet 
 


