
 

Referat Admiralitets Møde nr. 10  – 2020 
 
 
 Dato: Mandag den 16. november 2020, kl 19.00. 
  

Sted: Skype 
  

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. 
 

Fravær: Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717. 
 
  
Mødeleder: Laurits Nielsen 
  

Referent: Lotte Hellum 
  

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat. 
  
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 09. 19. Oktober 2020. 
§ 12. Admiralitetets virke: 

4. Der udfærdiges et referat fra admiralitets møderne som godkendes af admiralitetet med 
underskrift. 

Referat: 
Referat nr 9 godkendt. Alle referater fra 2020 printes og underskrives ved næste fysiske 
møde. 
 
Pkt. 2. Økonomi  
Herunder aflysning af forenings turen til Gleidingen. 
Referat: 
Der bruges ikke penge i grupperne pt. Der bruges lidt penge på materialer til fremstilling af 
geværer. 
Aflysning af forenings turen til Gleidingen har ikke kostet foreningen penge. Bus selskabet 
var meget forstående og krævede intet for bookning af bussen. Vi var meget velkomne en 
anden gang. 
 
Pkt. 3.TSF aktiviteter i vinterhalvåret. 
Vi ved endnu ikke hvor meget der bliver lukket op for efter 2. december. 
Jeg vil opfordre alle grupper til at gå i tænkeboks og komme med gode ideer til aktiviteter 
for det kommende år. 
Jeg fornemmer at 2021 ikke bliver året hvor der lukkes op for alt og vi må derfor forvente 
at vi ikke kan have de helt store forsamlinger. Måske skulle vores plan A være som 2020 



sommer ved Krudttårnet og de muligheder som vi kan se pladsen giver i forhold til 
myndighedernes krav.  
Referat:   
Planlægning af Tordensskioldsdage plejer at være i gang på nuværende tidspunkt . Der er 
møde i Fonden 24. november. og det forventes at strategien for hvad der skal ske ved 
Krudttårnet 2021 lægges der. Der arbejdes i de enkelte grupper kun med små 
forberedelser til aktiviteter til Tordenskioldsdage. Det er svært at holde gejsten oppe - på 
afstand. Der var ved arrangementerne ved Krudttårnet 2020 mange gode timer også for 
medlemmer af TSF, og der kan - hvis nødvendigt - bygges videre på konceptet med f.eks 
heldags lørdags arrangement for TSF med fællesspisning, afvikling af diverse aktiviteter 
mm.  
Når det igen bliver ok at mødes er der 250 trægeværer klar til bearbejdning med hjælp fra 
pigegrupperne. 
Det er vigtigt at vi laver noget sammen og admiralitetet ønsker at gennemføre 
fællesmøde/fællesspisning, så snart det er forsvarligt og tilladt 
 
 
Pkt. 5. Porteføljen gennemgås 
Porteføljen er delt med admiralitetet findes i “Drev” brug søgefeltet “Portefølje” 
Referat: 
Tilrettet. 
 
Pkt. 6. Forretningsorden. 
Forretningsorden er delt med admiralitetet findes i “Drev” brug søgefeltet 
“Forretningsorden” 
Referat: 
Forretningsordenen er nu tilrettet. Doris har yderligere forslag til ændringer omkring 
økonomi.. Disse behandles på næste admiralitets møde.  
Den godkendte Forretningsorden kan ses på vores hjemmeside under vedtægter m .m. 
 
Pkt. 7 Evt. 
Referat: 
Der planlægges med foreningstur til Gleidingen 11.-13. november 2021. 
Der er nu service til 40 personer  i ‘køkkenet’ i værkstedsbygningen. Palle har sørget for af 
vi har fået det og Doris har sat på plads og. Doris tager initiativ i samarbejdet 1717 og 
Kabyssen, til at rydde op i service  i kontorbygningen, så der er service til 50 personer her. 
Ole sørger for indkøb af opvaskemaskine til værkstedsbygningen. 
 
 
Datoer som skal huskes: 
Næste Admiralitets Møde 07-12-2020 enten på Knallen kl 18.00 eller Skype kl 19.00 

 


