
 

Referat Admiralitetsmøde nr. 08  – 2020 
 
 
 Dato: Mandag den 21. september 2020, kl 19.00. 
  

Sted: Knallen 2, Frederikshavn 
  

Deltagere:    Laurits Nielsen, Formand  
Palle Næser, Thomsen, Næstformand 
Doris Jensen, Kasserer 
Morten Nordheim, Fladstrands Tambourer anno 1717. 
Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717. - på skype, 
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen. 
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717. 
Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde. 
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.  
Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Officers Corps. 
 

Afbud fra:  
 

Fravær:  
  
Mødeleder: Laurits Nielsen 
  

Referent: Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Velkommen til Stefan Rysgaard som erstatter Dora Jensen for Livgarden 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 10. august 2020. 
Referat: 
Referat fra møde 10-08-2020 godkendt. Referatet underskrives næste gang 
 
Pkt. 2. Økonomi 
Referat: 
Doris og Laurits skal til møde med BDO 01-10-2020. På mødet skal forretningsorden, 
GDPR, godkendelsesprocedure og  aftale med Fonden - alle nedskrevn - drøftes. 
Aftale med fonden om betaling af forbrugsafgifter på Knallen 5 underskrevet af 
admiralitetet 
  
  
Pkt. 3.TSF aktiviteter i efteråret. 
Status for Tordenskiolds fødselsdag, hvad gør vi jvf Covid 19 
Status for Tordenskiolds død 
Hvorledes forholder vi os til den normale mødeaktivitet 
Referat:   
Jævnfør situationen aflyser et enigt admiralitet Tordenskiolds Fødselsdag. 
Status for Tordenskiolds Død er at der dd. er 21 tilmeldte. Ved admiralitets møde 
19-10-2020 tages stilling om turen til Gleidingen aflyses. Palle har været på research tur til 
Gleidingen.  Der blev afholdt møde med bla. borgmesteren og formanden for den lokale 
skytteforening om planerne for dagen. Der vil blive officielle taler, forskellige aktiviteter, 



udstillinger mm. Skytteforeningen kan evt. være behjælpelig med sortkrudt. Et enigt 
admiralitet bevilger 1500,00 kr til Palle som tilskud til turen. På turen til Gleidingen 
efterleves alle officielle corona retningslinier mht. mundbind, test mm. 
Flere af grupperne aflyser mødeaktivitet indtil videre. 
 
  
Pkt. 4. Hvorledes fastholder/øger vi vores medlemstal. 
På vores gehejmeråd var der stor bekymring for medlemstallet i TSF. Generalforsamlingen 
gav ved den lejlighed formanden fuld bemyndigelse til at gøre noget ved det. 
Formanden fremlægger hvad der er sket på området.  
Referat:  
Følgende tiltage er taget for at fastholde foreningens medlemstal 

- Fælles mødeaftner, hvor første aften er afholdt med 42 deltager. Der har kun været 
positive tilbagemeldinger  dog nedsættes til frekvensen af møder  til 2 møder om 
efteråret og 2 møder om foråret. Næste fællesmøde aften bliver 02-11-2020 

- Sværd fremstilling. Der er 230 sværd og 230 dolke under fremstilling 
- Gevær fremstilling. Livgarden deltager. Der skal slibes og sværtes og kvinde 

grupperne er meget velkomne. Laurits indkalder. 
 

Emnet tages op igen til foråret, når situationen forhåbentlig ser bedre ud 
 
Pkt. 5. Porteføljen gennemgås 
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges. 
Referat: 
Porteføljen genoptages, her indskrives alle de beslutninger som kører over længere tid, 
således at alle kan følge med i udviklingen af beslutningerne. 
Porteføljen bliver fra d.d et fast punkt på dagsorden.  
 
 
Pkt. 6. Forretningsorden. 
Referat: 
Ændring i forretningsordenen godkendt 
Doris revidere forretningsordnen. 
Den endelige forretningsorden kan findes på vores hjemmeside under “Vedtægter” 
Formanden har efterfølgende taget kontakt til Søren Mathiasen som meget gerne vil 
fortsætte som Ordenskansler. 
 
Pkt. 7 Evt. 
Affald på Knallen 5. Grundet overfyldt skraldespand stopper Laurits med at tømme vores 3 
skraldespande på Knallen, hvad gør vi fremover 
Referat: 
De 3  skraldespande er fjernet. Fremover skal man selv fjerne affald, dåser, flasker mm. 
Affaldet tages med hjem eller affaldet kan, hvis der er plads, smides i containeren ved 
kontorbygningen (Knallen 2) 
Ved rengøring skal vasketøjet med hjem til vask - også det fra køkkenet i kontorbygningen 
Der er endnu ingen udmelding fra Fonden om afholdelse af Tordenskioldsdage 2021 
  
  
Datoer som skal huskes 
Næste admiralitets møde 19-10-2020 - Lotte sørger for kage 
17. oktober Vi fejre tordenskiolds fødselsdag AFLYST 
11.-13. november Vi besøger Gleidingen i Tyskland hvor Tordenskiold døde i duel.  

 


