
Referat Admiralitets Møde nr. 03  – 2021

Dato: Mandag den 15. marts 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 Corps.

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 22. februar 2021.
Referat:
Fra referat fra 22-02-2021 under pkt. 2. Økonomi står ‘Der udsendes opkrævning på ½ års
kontingent.’ Teksten skulle have været ‘Der udsendes opkrævning på ½ kontingent’.
Referatet godkendt og underskrives på næste fysiske møde

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Medlemmer er begyndt at betale kontingent. Enkelte har betalt fuldt kontingent. De vil få
refunderet 1/2 kontingent. Alle forbrugsafgifter er nu afregnet i lighed med 2020.
Forbrugsafgifter beløber sig til ca det halve af hvad der er budgetteret med for 2020.
Der vil komme yderliger udgifter på matrialer (træ, tjære og maling til bunden) til
færdiggørelse af skibssiden.
Admiralitetet har forhåndsgodkendt en udgift på op til 10.000 kr til medfinansiering af
indkøb af pallereoler
Laurits holder øje med genbrugsmarkedet.

Pkt. 3. Endelig godkendelse af forretningsorden.
Referat:
Godkendt

Pkt. 4. Donation til foreningen.
Referat:
Foreningen har modtaget en flot donation på 3000,- kr fra Mogens Uggerhøj



Pkt. 5. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Gennemgået og tilrettet
Revision af reglement for årstegn skal på som punkt på næste admiralitets møde.

Pkt. 6 Evt.
Referat:
Ole og Laurits deltog i virtuelt Nordisk samarbejdsmøde fra Knallen. Der blev talt om de få
muligheder, der bliver i 2021 for at gennemføre arrangementer. Intet banebrydende blev
diskuteret. Mødet styrkede dog samarbejde og relationer.
Doris forventer efter påske med kort varsel at indkalde Fladstrands quinder en lørdag til
slibning af geværer til salg ved Krudttårnet. Indkaldelsen bliver med kort varsel, da vejret
skal være godt. Arbejdet vil foregå udenfor, hvor der må samles op til 25. Indkaldelsen
sendes også til Hofskrædderne og almuen.
Den ene flagstang ved indgangen Knallen 5  er ødelagt under arbejdet med den nye hal.
Vi forventer at Trigon selv står for reparation.

Datoer som skal huskes:
Næste admiralitets møde 19-04-2021 - på Knallen hvis muligt med mulighed for at se det
nye mødelokale -og det er stadig Morten der sørger for kage.

HUSK Revision af reglement for årstegn skal på som punkt på næste admiralitets møde.


