
 

Referat Admiralitets Møde nr. 12  – 2020 
 
 
 Dato: Mandag den 07. december 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. (Skype) 
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen. 
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717. 
Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde. 
 

Afbud fra: Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Officers Corps. 
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.  

Fravær:  
  
Mødeleder: Laurits Nielsen 
  

Referent: Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra admiralitets møde nr. 11 - 20. november 2020. 
Referat: 
Referatet foreligger ikke 
 
Pkt. 2. Økonomi 
Referat: 
Der er balance. Der er ikke mange indtægter eller udgifter. Admiralitet overvejer forslag 
om at der i 2021 budgetteres med at der betales reduceret kontingent. Det forventes ikke 
at aktiviteterne i de enkelte grupper vil være på tidligere niveau i 2021 
 
Pkt. 3. Opfølgning på fælles strategi for 2021 - 2022. 
Opsamling på den fremlagte strategi for “Tordenskiolds By” 
Referat:   
For at få informationer om Tordenskiolds By ud til alle medlemmer overvejes det at 
gennemfører et webinar. 
Brainstorm: 
Alle grupper kan bidrage og de må meget gerne byde ind med aktiviteter til Tordenskiolds 
By 2021 
Boderne bør være åbne i hele åbningstiden, som foreslås til 11-15 alle ugens dage 
Forslag om at der fastsættes en aften (torsdag f.eks.) hver uge i perioden til 
aktiviteter/underholdning. 
Vagtparade med tambourerne og livgarden  gennem byen til Fisketorvet om lørdagen - 
gerne med deltagelse af alle grupper. 
 
 



Pkt. 4. Porteføljen gennemgås 
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges. 
Fastsættelse af dato for Geheimeråd 2021. 
Gruppernes indspark til bestyrelsens beretning. 
Referat: 
Porteføljen tilrettet. Dato for Geheimeråd 2021 fastsættes på næste admiralitets møde. 
 
Pkt. 5. Forretningsorden. 
Referat: 
Vedtaget 
 
Pkt. 6 Evt. 
Næste admiralitetsmøde. 
Referat: 
Trigon bygger ny hal ved siden af de 2 gamle haller. Materiel fra de to grønne haller og 
den sorte garage flyttes herefter til  ny hal, som indrettes med gode smede og træ 
værksteds faciliteter. Hermed frigøres det gamle værksted som indrettes f.eks med hæve 
sænke bord til klipning af stof, arbejde med læder, fremstilling af plakater mm. 
 
Ingen grupper har mere mødeaktivitet i 2020. På første admiralitets møde i 2021 vurderes 
situationen og det besluttes hvornår aktiviteter kan genoptages 
 
Datoer som skal huskes: 
Næste admiralitets møde 18-01-2021 kl 19 


