
Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

Dato:   mandag den 7. juni 2021, kl. 19.00 

Sted:   Knallen 2, Frederikshavn 

Deltagere:   Laurits Nielsen, F.M.  Formand 
  Palle Næser Thomsen, Næstformand 
  Doris Jensen, Kasserer 

Gitte Nielsen, Hoffskrädderne anno 1717 
  Morten Nordheim, Fladstrands Tamurer anno 1717 
  Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde 
  Ole Richard Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps 
  Søren Matthiasen, B. M. Frideric den IV’s Officers Corps (Referent) 
 

Afbud fra:  Anna Sofie Mølholt, Almuen 
  Lotte Hellum Hoffskrädderne anno 1717 
  Mette Hørby Fladstrands Quinder anno 1717                     8-6-2021 
 

Dagsorden og referat.  
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat.  
Blev godkendt uden kommentarer. 
 

Pkt. 2. Økonomi 
Der er brugt lidt penge til skibssiden. Det er ganske få der endnu ikke har betalt kontingent.  
Beholdningen i banken er 135 Tkr. og 50 Tkr til uniformer til Tamburerne.  
 

Pkt. 3. Bestyrelsens sammensætning.  
Formand - Generaladmiral Laurits Nielsen, F.M. (Valgt på Geheimerådet)  
Kasserer - Admiral Doris Jensen (Valgt på Geheimerådet)  
Næstformand - Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen (Valgt af admiralitetet)   
Ceremonimester Laurits Nielsen, F.M. (Valgt af admiralitetet) 
Social minister Michael Nielsen, (Valgt af admiralitetet) 
Ordenscanceller Søren Matthiasen, B.M. indtil man finder en anden. 
Sekretær findes senere. 
 

Søren Matthiasen laver det som skal bruges ved tildeling af 1-5 og 10 års tegnene. Der findes en 
lørdag/søndag hvor hæderstegnene kan deles ud evt. med Borgmesterens deltagelse. Denne løsning er 
midlertidig og gælder kun for 2021.  
 

For at kunne klare opgaven, skal Laurits sende følgende til Søren:  
Hvem skal have de forskellige tegn og hvilken gruppe kommer de fra. Det haster da der skal sys sløjfer og 
laves diplomer.  
 

Pkt. 4.  Status Tordenskiolds by 

 Husene er sat op. 

 Laurits sender til admiralitetet en plan over hvordan Krudttårnspladsen skal se.                      Side 1-2 



 Vi skal være færdig med indretningen til den 1. juli 2021. 

 For at der ikke skal regne ind i husene har Laurits levet rygninger som gør at husene er tætte. 

 T-by er fra den 1. juli til og med den 8. august 2021 

 Ole Johannsen sørger for strøm til udvalgte steder på pladsen. 

 Laurits sender til alle i admiralitetet, den kalender som er gældende d.d.  

 Der kommer vandhaner ud på valgte steder. 

 Skibet er under færdiggørelse og løftes ind på pladsen med en gaffeltruck. Hvis man bruger en kran 
kan skibet brække over.  

 Kompasset bliver færdigt og man har fået en sponsoreret mast, som skal bruges. 

 Hvis Søren Matthiasen finder ud af om han vil ned og save på pladsen, kan han bare komme. Der 
skal hentes hessian hos Laurits Nielsen til at gøre save bænken gammel. 

 Laurits vil lave en plan over hvornår man kan indrette sig på Krudttårnspladsen.  

 Man skal selv finde de ting frem som man vil bruge under dagene, men hvis man selv finder grejet 
frem, vil det blive transporteret ned på pladsen.  

 Man vi se på hvordan man efter dagens dont, kan lukke husene delvis ned. 

 Laurits er i gang med at lave en Rapert til den kanon som skal stå på skibsdækket. Skal være færdig 
til T-dagene. Den bliver flot.  
 

Pkt. 5 Porteføljen 
Frivilligsugen.  
Vi er med den 18. september hvor vi mødes på Knallen og går op igennem gågaden til Fisketorvet. 
Efterfølgende går vi tilbage til Knallen hvor TSF laver et lille arrangement med lidt mad og drikke. Der vil 
blive sendt tilmeldingslister ud. 
 

Samme dag kl. 18.00-02.00 vil der for vores medlemmer blive et arrangement i FFK-centret, Flade Engvej. 
Her vil der komme nærmere ud ved Palle Næser Thomsen. Der bliver tilmeldingen gruppe vis og det koster 
100 kr.pr. person, at komme med til denne fest. Der plads til 400 deltagere og det er først til mølle.  
 

Foreningens tur til GLEIDINGEN 2021.  
Bliver sat i søen igen. Turen blev aflyst i 2020, på grund af CORONA. 
Palle Næser Thomsen bliver igen tovholder for turen her i 2021.  
Turen bliver den 11. - 13. november 2021. 
Palle kontakter sine forbindelser i Tyskland 
Laurits kontakter Nilles Busser. 
Turen koster 1.200 kr. pr. deltager. 
Der vil komme nærmere ud til alle, hvor man kan tilmelde sig til turen. 
 

Gleidingen var her Viceadmiral Tordenskiold faldt i en duel, den 12. november 1720. 
 

Maling af gulvet i Riddersalen. 
Hele dagen:  onsdag den 16. juni alt materiel som er i Riddersalen flyttes ud. Herefter rengøres gulvet. 
Hele dagen: torsdag den 17. juni gulvet spartles. 
Hele dagen: fredag den 18. juni gulvet males. Palle Næser Thomsen og Ole Richard Johannsen. 
Når gulvet er tørt flyttes alt tilbage til riddersalen.  
Der sættes skilte op på døren ind til Riddersalen: ”Man må ikke komme ind, før gulvet er tørt” 
 

Pkt. 6 Eventuelt 
Der er lavet samarbejdsaftale med revisionsfirmaet BDO. Denne aftale sendes ud til alle i admiralitetet så 
man kan se hvad det indebærer.  
 

Stefan Rysgaard, ønsker, at man rydder op på værksted efter brug, så andre ikke skal til at rydde op, før 
man slev kan komme til.  Hvis man er i gang med et større arbejde, kan man i det mindst lægge arbejdet til 
en side, indtil man igen går i gang med opgaven. 
Det var alle enige om og vil blive strammet op. 
 

Mødet sluttede kl. ca. 21.10. 

 
        Søren Matthiasen, B.M:      Side 2-2 


