
Referat Admiralitets Møde nr. 01  – 2021

Dato: Mandag den 19. januar 2021, kl 19.00.

Sted: Virtuelt Møde, 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: Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717.
Fravær: Carsten Thomsen, Frideric d. IV’s Officers Corps.

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.
Efter problemer med forbindelsen på Skype skiftede vi til Google Meet

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 07. december 2020.
Referat:
Godkendt. Underskrives på næste fysiske møde. Der mangler desuden underskrift på
referat 11-2020

Pkt. 2. Økonomi
Forslag til budget 2021
Referat:
Laurits og Doris udarbejder et budget, der afspejler vores nuværende situation.
Regnskabet for 2020 afsluttes med et overskud. Afregning for TSF deltagelse ved
arrangementet Thyra mangler. Medlemmer fra TSF gjorde en god indsats ved dette
arrangement. .
Kontingent opkræves først efter Geheimeråd.
Skriftlig fornyelse af medlemskab for alle medlemmer af TSK skal ske på hjemmesiden
efter forlangende fra revisionen.

Pkt. 3. Geheimeråd.
Hvorledes forholder vi os til gennemførelsen af geheimerådet ??
Udskydelse/virtuel
Fornyelse af medlemskabet 2021 ???
Referat:
Afholdelse af geheimeråd udskydes til forsamlings forbuddet igen tillader at man må
forsamles 50 eller mere.
Laurits sender orienterings mail til alle medlemmer.
Årsberetning for 2020 gøres klar. Input fra grupperne sendes til Laurits.



Pkt. 4. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Porteføljen gennemgået.

Pkt. 7 Evt.
Referat:
Laurits tilretter forretningsorden med de sidste mindre rettelser. Forretningsordenen
godkendes endeligt af admiralitetet på mail.
Der arbejdes med en overdragelse af håndvåben til Fladstrands sortkrudtsskytter, med
henblik på at adskille de to gruppers interesser. Admiralitetet ønsker at våbnene skal tilgå
TSF igen, hvis Fladstrands sortkrudtsskytter skal afstå dem, uanset formål eller
begrundelse. Admiralitetet afventer Fladstrands sortkrudtsskytter svar på dette.
Artilleriets skibsside forventes af være færdig til sommerens event ved krudttårnet. Der
mangler nogle beslag og maling.
Trigons ny hal på området forventes af være færdig til april 2021 og derefter ryddes de
gamle haller. Tegninger med indretning af værksteds med opstilling af maskinerne er stort
set færdig. El føres frem i gulvet.

Datoer som skal huskes:
Næste admiralitets møde er fastsat til 22-02-2021. Vi mødes fysisk, hvis det er muligt.
(Morten husker kage) - ellers indkaldes på Google Meet, som fungerede bedre end Skype


