
Referat Admiralitets Møde nr. 06  – 2021

Dato: Mandag den 17. maj 2021, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

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 holder pause fra admiralitetet

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 19. april 2021.
Formandens udkast til mødeplan for hele 2021.
7/6-5/7-2/8-6/9-4/10-1/11-6/12
Referat:
Referat fra sidste møde godkendt. Referater fra følgende adniralitetsmøder underskrevet -
nr 11 og 12 fra 2020 og 1, 2, 3, 4 og 5 fra 2021.
Formandens udkast til mødeplan for resten af 2021 vedtaget. Alle møder starter kl 19,00.

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Der er i 2021 hovedsageligt brugt penge på pallereoler og skibssiden. Kassebeholdningen
er ca den samme som ved årsskiftet.
Laurits har rykket Jan Michael for afregninger for forbrug
Tordenskiolds By har købt mast og mærs på Hobro værft til 8000,- TSF bidrager med
3000,-. Masten skal bruges til diverse events. Den bliver ikke klar til sommerens
arrangement
Vi har 10 savklinger som skal slibes. En slibning koster 350,- og en ny klinge koster 750.
Admiralitetet bevilger 1500,- til slibeapparat til hårdmetal, så vi selv kan slibe klingerne.
Fonden betaler ny klinge til båndsav.

Pkt. 3. Tordenskiolds By, sommer ved Krudttårnet.
Opfølgning på infomøde 6. maj.
Referat:
Jan Michael sørger for trykning af plancher og fotostater til brug i Tordenskiolds By. Han



læser ikke korrektur. Jan Michael skal have materialet senest 31-05-2021
Laurits sørger for rygning til tagene på de huse der skal bruges i Tordenskiolds By, så det
ikke regner ind. Fie har nogen.
Husene på pladsen ‘lukkes’ højst sandsynligt til natten. Der vil ikke være vagt.
Opsætning af plankeværk starter tirsdag efter Pinse.
200 geværer er færdig pudsede og klar til maling. Livgarden hjælper. Sværdene er savede
men mangler udfræsning.

Pkt. 4. Hvorledes fastholder/øger vi vores medlemstal.
Ideoplæg fra vores revisor(BDO) Kristian
Referat:
BDO foreslår at vi forsøger at øge medlemstallet til over 300. Dette vil medfører at firmaer
der ønsker at sponsorere TSF, kan trække bidraget fra i skat. Det skal bemærkes at vi i
foreningen aldrig har haft 300 medlemmer. BDO foreslå endvidere at sætte kontigentet
ned for at skaffe flere medlemmer.
Admiralitetet diskuterede mulighed for en ‘hverve karavane’ med stop i Skagen, Sæby,
mm. med skydninger samtidig med historisk formidling - og mediedækning. Vi er for lidt
synlige i bybilledet og i medierne.
Der planlægges med medlemsarrangement 15./16. juni med foredrag med Dan H.
Andersen. Medlemmer opfordres til at møde i historisk tøj. Husk mediedækning

Pkt. 5. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Gennemgået og tilrettet.
I forbindelse med frivilligheds ugen planlægges med medlems arrangement lørdag 18.
september 2021 fra kl 10 med parade til Fisketorvet. Der vil være forplejning når paraden
når retur til Knallen

Pkt. 6. Geheimeråd.
Udkast til regnskab fra BDO.
Klargøring til Geheimeråd, dirigent, personer på valg, regnskab og budget.
Referat:
Dagsorden og udkast til budget til Geheimeråd gennemgået.
Søren Matthisen køber øl og vand

Pkt. 7 Evt.
Referat:
Der mangler en flagstang. Den bliver erstattet. Det kan være vi har en på lager.
Rengøringsplanen revideres og fremadrettet gør TSF kun rent i bygningen ned mod
Fiskerihavnsgade.

Datoer som skal huskes:

Admiralitets Møder:
7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12

Medlemsarrangementer:
15./16. juni med foredrag med Dan H. Andersen.
lørdag 18. september 2021 fra kl 10


