
 

Referat Admiralitets Møde nr. 09  – 2020 
 
 
Dato: Mandag den 19. oktober 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. 
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen. 
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717. 
Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde. 
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.  
 

Afbud fra: Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Officers Corps.  
Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717. 

 
  
Mødeleder: Laurits Nielsen 
  

Referent: Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 21. september 2020. 
Referat: 
Referatet godkendt. Det undersøges om der i vores vedtægter eller forretningsorden er 
beskrevet at referater skal underskrives 
 
Pkt. 2. Økonomi 
Forespørgsel om leje af vores klublokaler. 
Referat: 
Admiralitetet har besluttet at lokalerne Knallen 2 kan lejes af medlemmer i TSF til private 
arrangementer. Arrangementet skal vedrøre medlemmet, som f.eks egen fødselsdag, 
barns konfirmation eller lignende. Prisen for en weekend er 500,- og for en aften 200,- 
Man gør selv rent og fjerne alt affald. Ved manglende eller mangelfuld rengøring 
faktureres medlemmet for 500,- for rengøring. Udlejning fremgår af lokale booking 
kalenderen  
 
Der er indtil nu brugt 4000,- kr til materialer til fremstilling af ca 500 sværd og 200 geværer.  
Der er materialer til yderliger ca 200 små sværd. 
 
TSF har fået tilbud om at købe en søjleboremaskine til 1000,-. Laurits sørger for købet. 
 
Doris og Laurits har været til møde med BDO. Det forventes at de ønsker modydelser i 
form af f.eks servering og musiceren til gengæld for revision af regnskabet. 
 
I forhold til GDPR må maillister ikke være offentlige og derfor sendes mails til medlemmer i 



TSF som bcc. Alle medlemmer skal give tilladelse til at foreningen fører lister over f.eks 
fødselsdatoer. Dette  medfører at alle medlemmer skal indmeldes igen. Der udfærdiges 
nyt dokument til formålet  
  
Pkt. 3. Nye sikkerhedstiltag i.f.m skydninger. 
Udvidet krav til de personer som har tilladelse til at skyde med Pistol, Gevær og Kanon. 
Kravet er gældende for Fladstrands Sortkrudtskytters medlemmer. 
Referat:   
For at vedligeholde kompetencer med hensyn til skydning skal medlemmer i Fladstrands 
Sortkrudtsskytter fremadrettet udover at bestå eksamen i sikkerhedsreglementet, deltage i 
mindst 4 øve skydninger årligt (2 om efteråret og 2 i foråret). Der er øve skydninger 1. 
lørdag i måneden 
 
Pkt. 4.TSF aktiviteter i efteråret. 
Gleidingen, Tordenskiolds død, skal turen gennemføres ? 
Fællesmøde ? 
Referat:   
29-10-2020 på skype møde i admiralitet tages beslutning  om turen til Gleidingen skal 
gennemføres. Der er pt 26 tilmeldte. Palle kontakter kontaktpersoner i Gleidingen  
Ud fra forsigtighedsprincip aflyses fællesmøde 02-11-2020 
 
Pkt. 5. Hvorledes fastholder/øger vi vores medlemstal. 
Laurits sender ‘nyhedsbrev’ og referater af admiralitets møder sendes direkte til alle 
medlemmer. 
 
Pkt. 6. Porteføljen gennemgås 
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges. 
25 års hædersmedalje, Søren M har lavet et eksempel på hvordan den evt kan se ud.  
Referat: 
Portefølje gennemgået og tilrettet. 
Fremadrettet kan 1-års tegn beholdes. 
Søren M har efter ønske fra admiralitetet lavet et udkast til 25 års hædersmedalje. 
Admiralitetet mener ikke at udkastet repræsentere alle grupper i TSF, da ikke alle grupper 
har militært formål. Laurits tager kontakt til Søren M med henblik på at få en dialog om, 
hvordan medaljen skal repræsentere alle grupper i TSF. 
 
Pkt. 7. Forretningsorden. 
Opfølgning på tilretning af forretningsorden 
Referat: 
Tages op på næste møde. Husk at læse og evt kommentere inden 
 
Pkt. 8 Evt. 
Næste admiralitets møde 
Referat: 
Næste møde 16-11-2020 
Der arbejdes med en løsning på opdeling at det aflåste rum, så regler for opbevaring af 
våben kan overholdes 
 
 
 
Datoer som skal huskes 
11.-13. november Vi besøger Gleidingen i Tyskland, hvor Tordenskiold døde i duel.  

 


