
Admiralitets Møde nr. 09  – 2021

Dato: Mandag den 30. august 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 - online
Rene Jensen , Fladstrands Artilleri Corps.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.

Afbud fra: Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717.

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 5. juli 2021.
Referat:
Underskrevet og godkendt

Pkt. 2. Økonomi
Vi gennemgår den udsendte saldobalance.
Referat:
Saldobalance gennemgået med fokus på forbrug og indtægter i Tordenskiolds By. Alle
indkøbte fisk og fiskefrikadeller blev solgt.
Ved fremstilling af sværd er der brugt meget ‘genbrugstræ’ og de har ikke kostet meget.
Doris skaber til næste admiralitets møde overblik over udgifterne til skibssiden for 2020 og
2021. Der er afsat 5000,- til siden.
Ved refundering af penge brugt til materialer er det  vigtigt der på blanketten til udbetaling
beskrives hvilket projekt  materialerne er brugt til så der kan posteres korrekt.
Ved budgetlægning for 2022 skal der i livgardens budget tages højde for at der pt ikke er
plads i budgettet til vedligeholdelse og reparation af våben.
(Notat.)

Pkt. 3.Tilbageblik på sommerens “Tordenskiolds By”.
Evaluering, hvordan ser vi Tordenskiolds By fremover.
Referat:
Det var en stor hjælp og glæde at almuen sørgede for smurt mad og uddeling af samme.
Vi mangler adgang til vandet.og skibene.
Dyr entre også set i lyset af at der manglede liv i form af f.eks soldater og tamboure på



pladsen. Fie sørgende ofte for børn til at give liv.
Der var gode eksempler på inddragelse af publikum, men også plads til forbedring.
5 uger er alt for lang tid. Forslag om 1 uge i forbindelse med Tordenskioldsdage - før eller
efter weekenden.
Flotte brugbare plancher hos Fladstrands quinder. Plancher manglede i de andre grupper.
Plancher og spil var på dansk. Forslag til andre sprog.
Lørdag er skiftedag i sommerhus og på campingpladser, så evt. flytning af
lørdagsaktiviteter til tidliger på ugen.
Optoget til Fisketorvet vil blive meget bedre hvis flere ud over tamboure og soldater
deltager. En enkelt lørdag deltog ialt 25-30 personer.
Skibssiden var ikke helt færdig og kom ikke helt i spil som tiltænkt. Artilleriet laver drejebog
og melder ud hvilke aktiviteter de kan tilbyde.

Pkt. 4. Foreningstur til Glidningen, status.
Hvor stor en del af foreningen skal deltage for at vi gennemfører turen ?????
Pt er der 15 tilmeldte turen, heraf hovedparten fra 1717. Laurits sender endnu en reminder
til TSF’s medlemmer om tilmelding til turen. Turen aflyses, hvis opbakningen fra TSF’s
medlemmer ikke viser sig at blive større.

Pkt. 5. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Nye punkter på porteføljen
Indretning af nyt aktivitetsrum i værkstedet Knallen 5.
Når alt i den nye hal er på plads og i orden, er der forslag om at indrette et aktivitetsrum i
det gamle værksted. Rummet skal kunne bruges til f.eks. læderarbejde, plakat fremstilling,
rensning og reparation af våben og klipning at stof. Dette kræver mere plads og derfor skal
nogle af skabene flyttes til hallen. Indretning af rummet sker først, når hallen er helt  i
orden.
Placering af gruppeskabe i den nye hal.
Der foreligger forslag til placering af skabe i hallen. Skabene flyttes når alt andet er på
plads og aktivitetsrummet skal indrettes.
Oprydning i gruppernes og foreningens materialer.
Pt er placering af materiel i hallen tilfældig. Når alt er på ‘plads’ planlægges der oprydning
og  evt. mere hensigtsmæssig placering af materiel i samarbejde med de enkelte grupper

Pkt. 6. Medlems fremmende aktiviteter.
Er fast punkt på dagsordenen til admiralitets møderne.
Referat:
Ved Efterårs Parade 18-09-2021 i forbindelse med foreningens ugen er der forslag om, at
der sker overdragelse af tambourernes nye uniformer.
Der er planlagt spissammen aften onsdag 27-10-2021 kl 18 på Knallen.
Forslag om fælles weekend for alle TSF’s medlemmer med hyggelig samvær som formål.
Artilleriet og officererne kommer med et oplæg.
Fælles julefrokost for hele TSF?

Pkt. 7 Evt.
Reparation af kanoner ved Nordre Skanse.
Efter henvendelse fra Frederikshavns kommune er TSF behjælpelig med input til
fremstilling af nye lavetter til kanonerne på Nordre Skanse.

Referat:
Datoer som skal huskes
Datoer for planlagte admiralitetets møder:



27. september, 25. oktober og 29. november


