
Referat Admiralitets Møde nr. 02  – 2021

Dato: Mandag den 22. februar 2021, kl 19.00.

Sted: Virtuelt møde

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 Corp

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 18. januar 2021.
Referat:
Godkendt. Underskrives ved næste fysiske møde

Pkt. 2. Økonomi.
Vi beslutter hvordan vi forholder os til kontingent for 2021.
Referat:
Regning for ca ½ års vand/el ikke betalt. Laurits tjekker.
Dato for afholdelse af Geheimeråd kan endnu ikke fastsættes. Der udsendes opkrævning
på ½ års kontingent. Endelig fastsættelse af kontingent sker på Geheimeråd. Laurits
sender i forbindelse med kontingentopkrævning nyhedsbrev med uddybende forklaring på
admiralitetets disposition.

Pkt. 3.Hvorledes lukker vi TSF op igen.
Vi skal have en plan for oplukningen og der igen bliver muligt at forsamles..
Referat:
Det er svært at lægge planer for evt. genoptagelse af aktiviteter, så længe der ikke
foreligger planer for ændringer af forsamlingsforbuddet. Aktiviteterne genoptages i takt
med ophævelse/ændringer i forsamlingsforbuddet. Der indkaldes til admiralitets møde
straks efter udmeldinger. Der indklades til Geheimeråd, når forsamlingsforbuddet hæves til
over 50 personer

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



Gennemgået og tilrettet

Pkt. 5 Evt.
Referat:
Virtuelt nordisk samarbejdsmøde onsdag 24-02-2021. Laurits og Ole Johansen deltager.
Alt i den sorte garage og mellem hallerne er nu flytte. Den røde container, som indeholder
Fladstrands Quinder og Almuens materialer til afholdelse af Tordenskioldsdage, flyttes ved
behov.
Laurits tilretter forretningsordenen, som endelig vedtages på næste admiralitets møde
Indmeldelses dokument findes på hjemmesiden og skal udfyldes af alle medlemmer.
Reglement for uddeling af årsnåle tilrettes og skal på som punkt på næste admiralitets
møde.
Der er ønske om afholdelse af en lejr for medlemmer af TSF og evt udenlandske grupper.
Lejren ønskes afholdt på Krudttårns pladsen - weekenden før eller efter afholdelse af
Åbent krudttårn. Laurits undersøger muligheder.Der skal sættes rammer for
arrangementet, som skal planlægges med deltagelse af medlemmer af TSF
Evt Mad til Geheimeråd laves af Fladstrands Quinder

Datoer som skal huskes:
Næste admiralitets møde 15-03-2021


