
Admiralitets Møde nr. 08 – 2021

Dato: Mandag den 5. juli 2021, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Palle Næser, Thomsen, Næstformand
Doris Jensen, Kasserer
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: Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717.

Fravær: Morten Nordheim, Fladstrands Tambourer anno 1717.

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 07. juni 2020.
Referat:
Referat fra møde 6 og 7 godkendt og underskrevet.

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Kassebeholdningen er ca 113.000,- kr. El og vand frem til 30-04-2021 er betalt. Der er
endvidere købt diverse materialer, fisk mm til Tordenskiolds By.
Byttepenge til diverse boder kan umiddelbart ikke skaffes. Så kunder i Tordenskiolds By
må fortrinsvis betalt med aftalte penge eller mobilpay. Almuen har byttepenge.

Pkt. 3.Tordenskiolds By.
Referat:
I Tordenskiolds by er der hver dag, til alle medlemmer af TSF, der ønsker det,
rugbrødsmad og saft. Almuen står for indkøb, smøring af madder og uddeling. Giv Fie en
melding, hvis I ved at der komme mange en enkelt dag, så indkøb kan ordnes på forhånd.

Klatkage Boden var åben for første gang mandag. Det opfordres til, at man har et skilt ved
de enkelte aktiviteter, der angiver hvornår, der er aktivitet næste gang.

Der er store børn under oplæring til at kunne varetag ‘skolen’ der ikke har fungeret
optimalt til nu. Det er vigtigt at der er børn der leger på pladsen.

Vi skal have højtaleren med ned på pladsen, så de enkelte aktiviteter kan annonceres.



Kvindernes el-køletaske er forsvundet fra Knallen. Der står måske et lille køleskab i den
sorte hal der kan bruges.

Der bliver, som afslutning på sommeren i Tordenskiolds By, et  arrangement for alle
medlemmer af TSF 08-08-2021 kl 15.00 ved krudtårnet.

Pkt. 4. Medlems fremmende aktiviteter.
Referat:
Dette punkt er fremover fast punkt på dagsordenen til admiralitets møderne. Det fremgår
at budget for 2021/2022, at der på geheimerådet 31-05-2021, blev afsat 25.000 kr. til
medlems fremmende aktiviteter. På næste admiralitets møde laves en liste over forslag til
medlems fremmende aktiviteter..
Forslag fra Fie om at oprette en børnegruppe med arbejdstitlen ‘Fladstrands Børn’, blev
vedtaget. Gruppen hører til under Almuen. Gruppen skal ikke være større end at 1 meget
gerne 2 voksne kan håndtere gruppen. Kontingent skal være symbolsk.

Pkt. 5. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Ordenskansler Søren Matthiasen har gjort 1, 5 og 10 års tegn  klar til
overrækkelse.Overrækkelsesceremoni vil finde sted på foreningsarrangement 18-09-2021
i forbindelse med Frivillighedsdagen - gerne på Fisketorvet i forbindelse med paraden.
Søren Matthiasen fortsætter indtil en ny er fundet som ordenskansler.

På næste admiralitets møde nedsættes et udvalg til planlægning af  18-09-2021.

Hotel til foreningstur er bestilt

Pkt. 6. Evt.
Referat:
Logistik og opbevaring af materialer i den nye hal tages op om et par måneder.

TSF er inviteret til at deltage i sikkerhedskursus 25-09-2021, der afholdes i Halden. Det
koster 250,- norske kroner pr deltager, dertil kommer overnatning og transport. 2-3
medlemmer af TSF ledelse/sikkerhedsfolk kan deltage. Egenbetaling og tilskud fra TSF
diskuteres på næste admiralitets møde.

Admiralitets møder flyttes efter ønske fra Palle fra første mandag til sidste mandag i
måneden. Datoer er listet nedenfor. Møde 2. august fastholdes foreløbig, hvis vi får brug
for det.

Gulvet i Riddersalen er færdigt. Møblerne skal flyttes tilbage. Livgarden flytter dem på
næste møde, hvis det ikke er gjort inden. Der er maling tilbage så gang og værksted også
kan males.

Der er hilsen fra Mette, som nu heldigvis er i bedring.

Stefan får adgang til app, der bruges til  start af køleskabe.

Datoer som skal huskes
Datoer for planlagte admiralitetes møder:
2. og 30. august, 27. september, 25. oktober og 29. november


