
 

 

Referat Admiralitetsmøde nr. 07  – 2020 
 
 
 

Dato:            Mandag den 10. august 2020, kl 19.00. 
 

Sted:             Knallen 2, Frederikshavn 
 

Deltagere:    Generaladmiral Laurits Nielsen, Formand 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717 
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen 
Viceadmiral Morten Nordheim, Fladstrands Tambourer anno 1717 
Soldat Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde 
Viceadmiral Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Officers Corps  
 

Afbud fra:   Lotte Hellum, Dora Jensen, Ole Johansen 
 

Fravær:   Mette Hørby 
 
Mødeleder:  Generaladmiral Laurits Nielsen 

 

  Referent:     Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 
 

 

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
 
Pkt.  1.  Godkendelse  af  referat  fra  15.  juni  2020 .  
Referat: Godkendt 

 
 
Pkt.  2.  Hvad  med  foreningens  fremtid  ????????  
Vi tager en alvorlig snak om hvordan vi hver især ser foreningen efter 
Corona. Hvorfor er der tilbagegang i foreningens medlemstal, hvad kan 
vi gøre ??? 
Vi giver foreningen et 360 graders sundhedstjek. 
Referat: 
Vi diskuterede det udsendte skriv fra Laurits. 
Vi blev enige om følgende: 
Al brok og negativitet holdes og diskuteres i de enkelte grupper og kan bringes videre 
til Admiralitetet.. 
 
Vi anerkender den retning som Fonden udstikker og følger denne. 
Grupperne skal udstikke deres egne mål for deres virke, indenfor TSF´s vedtægter. 
 
Vi arbejder med at højne foreningens fællesskab, bl.a. ved en månedlig fælles 
mødeaften, den 1´ste mandag i hver måned, hvor de enkelte grupper på skift laver 
mad – til dette er der 1.000,- at gøre med. 
Hvilken aktivitet der skal ske den pågældende af, bestemmes af gruppen, 
Admiralitetet kan komme med gode forslag til emner de ønsker tages op. 
Arrangementer er gratis, man betaler kun for drikkevarer til rimelige priser. 
 



Vi skal være bedre til at anerkende medlemmernes arbejds indsats, med ros, et klap 
på skulderen eller en øl eller hvad der nu måtte være passende. 
 
Pkt.  3.  Portefølje. 
Et godt redskab som vi måske skal tage op igen ??? 
Referat: 
Vi genoptager punktet på vores fremtidige dagsordener. 

 
Pkt.  4  Ceremonimester,  Status. 
Status på Tordenskiolds Fødselsdag og Tordenskiolds Død. Samarbejdsmøde 
Referat: 
Vi godkendte forslaget fra festudvalget ved Tordenskiolds fødselsdag. 
Laurits udsender indbydelse til medlemmer, 1717 og til Norge. 
 
Der er pt. tilmeldt 15 til turen til Gleidingen. 
Laurits udsender reminder. 
 
Der er planer om at være deltagende ved Gøteborgs 400 års jubilæum, den 4 – 6 juni 
2021.  
 
Pkt. 5 Økonomi 
Referat: 
Doris fremlagde regnskab fra de afholdte dage ved Krudttårnet, som viste et 
overskud på ca. 20.000,- 
Stor tak til alle der bidrog med udførelsen af dette arr. 
 
Doris fremlagde TSF´s regnskab som det ser ud pt. 
Vores kassebeholdning. er pt. 140.000,- 
 
Pkt. 6  Evt. 
Referat: 
Rengøring: optages igen efter samme plan som tidligere. 
 
Skrald: Ingen madaffald i skraldeposerne og overfyld ikke skraldeposerne. 
 
Det udsende skriv om bestyrelses ansvar skal læses. Vi tager det op på et 
kommende møde. 
 
Børneuniformer: Fladstrands Quinder har 4 børneuniformer, str. 4 – 10. til salg. 
 

 

Næste Admiralitetsmøde, er den 21 september 2020 kl. 19.00 
 

Datoer som skal huskes 
7. september Foreningsaften på Knallen 
17. oktober Vi fejre tordenskiolds fødselsdag 
11.-13. november Vi besøger Gleidingen i Tyskland hvor Tordenskiold døde i duel.  
 
Vigtig huskeliste for opgaver i 2020. 
Der skal fremstilles nye børne træ gevær. 
Der skal fremstilles nye træsværd til børn i stor- og lille model  


