
Referat Admiralitets Møde nr. 05 – 2021

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

Sted: Virtuelt

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.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.

Afbud fra:

Fravær: Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717.

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 19. marts 2021.
Referat:
Godkendt - underskrives på næste fysiske møde

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Der er pt modtaget 17.300 kr i kontingent for 2021. Det svarer til ca ½ af det beløb, vi
modtog i 2020. Der er medlemmer, der har betalt ‘fuld’ kontingent. De vil få refunderet ½
delen.
Der er indkøbt pallereoler for de bevilgede 10.000 kr..
TSF mangler stadig at modtage varmeregning, sidste rate 2020 og første rate 2021 fra
Fonden. Laurits følger op.
Det vil under sommerens arrangement ‘Tordenskiolds By’ være muligt, for de medlemmer,
der er på pladsen, at få frokost i form af en rugbrødsmad.

Pkt. 3. Fastlæggelse af Geheimeråd
Pr. 21. maj hæves forsamlings forbudet til 50 personer, vi finder en dato straks
efter.
Referat:
Dato for geheimeråd er fastsat til 31-05-2021 på Knallen 5. Der vil være tilmelding.
Hvis deltagerantallet overstiger 50, vil deltagelse for sidst tilmeldte blive virtuelt..
Doris sender, efter anmodning fra BDO, kontoudskrift for for 2021 til BDO



Doris og Laurits udfærdiger et budgetforslag til næste admiralitets møde.

Pkt. 4. Ceremonimester.
Indbydelse til Frivillighed- og foreningsfestival
Status for klargøring til årets Åbent Krudttårn.
Referat:
-I uge 37 2021 er der Frivillighed- og foreningsfestival i Frederikshavn Kommune. Det er
muligt for f.eks sportsklubber, spejdergrupper, patientforeninger at deltage. Der vil i ugen
være arrangementer forskellige steder i kommunen, blive uddelt diverse priser og der
afsluttes med en fest.
De enkelte grupper i TSF taler om, hvad de evt. kan bidrage med.
Der er forslag om efterårsparade evt. i forbindelse med TSF foreningsdag, åbent hus på
Knallen eller indvielse af den nye hal. Andre forslag modtages gerne. Der nedsættes en
arbejdsgruppe - meget gerne med deltagelse af medlemmer fra de enkelte grupper.
-  I år hedder arrangementet ved Krudttårnet ‘Tordenskiolds By’. Der skal findes
tovholdere på de enkelte events, som f.eks skole, fisk, musik, præcisionsskydning.
Der er, som udgangspunkt, åbent på pladsen 11-15. Laurits sender plan for de enkelte
aktiviteter. Der er endnu ikke planlagt events om aftenen.
Officers korpset ønsker annoncering af event fra scenen

Pkt. 5. Revision af reglement for årstegn.
Dokumentet er delt med dig i DREV, gå ind i dit DREV og søg på “Reglement for årsnåle”
Referat:
Søren Matthiasen ønsker ikke at være ordenskansler mer.
Doris færdiggør reglementet for årstegn og det fremlægges på næste admiralitets møde.

Pkt. 6. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status
fremlægges.
Referat:
Porteføljen opdateret.
Ca 1/2 delen af geværene blev pudset lørdag 17-04-2021, hvor 9 kvinder
deltog. Geværene mangler oliering og samling. Alle sværd er færdige og
overdraget til Almuen
TSF mangler en politik for GDPR. Palle kommer med forslag. Endelig politik
sendes til alle medlemmer i forbindelse med nyhedsbrev. Alle nuværende
medlemmer skal indmeldes igen for at opfylde regler for GDPR.

Pkt. 7. Evt.
Referat:

Søren Matthiasen har nogle stykker Tordenskiolds Film på DVD. Er der nogen der ønsker dem,
kontakt så Søren, soren@tordenskiold.dk
Forslag om generel oprydning i Riddersalen herunder maling af gulv og evt fjernelse af
persienner, som kan erstattes med film, så der ikke kan kikkes ind. Palle finder ud af hvor
mange m2 gulv, der skal males. Fie har 1 mulig sponsor til maling.
Der ligger en del kogebøger i Riddersalen. De foræres væk, efter princippet først til mølle.
Forslag om indvielse af den nye hal efter 11-06-2021, hvor forsamlingsforbuddet hæves til
100 personer.
Hofskrædderne gør rent i maj. Doris reviderer planen for resten af året.

Datoer som skal huskes:



Næste admiralitets møde 17-05-2021 kl 19 i det nye mødelokale.


