
Admiralitets Møde nr. 01  – 2022

Dato: Mandag den 31. januar 2022, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Palle Næser, Thomsen, Næstformand
Doris Jensen, Kasserer
Teddy Munch Christensen, Fladstrands Tambourer anno 1717.
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717.
Stefan Rysgaard, Frideric d. IV’s Livgarde. (online)
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.

Afbud fra: Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 29. november 2021.
Referat:
Referat godkendt og underskrevet
Pkt. 2. Økonomi
Gennemgang af årsregnskab 2021
Forslag til budget for 2022.
Referat:
Regnskab for 2021 gennemgået.
Tambourenes uniformer er modtaget og betalt. De mangler stadig halskraver og
skjorter.Halskraver betragtes som en del af uniformen og skjorterne som private. Der var
forslag om at kraver og skjorter kunne sys af hofskrædderne.Lotte undersøger.
Forslag til budget for 2022 gennemgået og tilrettet med hård hånd.
Admiralitetets forslag til kontingent for 2022 er 300,- for enkeltmedlemmer og 600,- for
familie og firma.
Pkt. 3.TSF aktiviteter i forår.
Skal vi gøre noget specielt for at kickstarte foreningen igen efter ophævning af
restriktioner?
Infomøde 9. februar, om Tordenskiolds by og Tordenskioldsdage, vigtigt
Klargøring til Tordenskiolds By, Tordenskioldsdagene
Forårsparade 2. april.
St. Barbara afholdes 23. april.
Referat:
De enkelte grupper starter igen om efter nedlukning. Vi glæder os til fællesspisning i



marts, hvor vi alle igen kan mødes til en hyggelig aften.
Det er vigtigt at så mange som muligt deltager i infomødet, og at der er deltagere fra alle
grupper. Det er TSF formål at deltage  i Tordenskioldsdagene og at der gennem året
arbejdes på gennemførsel af arrangementet.
Doris og Karen står for forplejning til forårsparade 2. april

Pkt. 4. Geheimeråd.
Dagsorden gennemgås, aftale med de personer som er nødvendig i.f.m. vedtægterne.
Bestyrelsens beretning.
Referat:
Gennemgået. Alle gruppeledere læser beretningen og  sender lidt om gruppernes
aktiviteter gennem 2021 til beretningen til Laurits senest søndag 06-02-2022. Søren
sørger for  øl og vand

Pkt. 5. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Gennemgået og tilrettet

Pkt. 6. Evt.
Hvis der er tid orienterer Laurits om vores nye plads, lager og omrokering af materiel
Referat:
Der kommer fliser på området vest for den nye hal og herefter flyttes materiel som pt er
placeret rundt omkring på plads. Der sættes plankeværk (lignende det omkring
krudttårnet) op om hele pladsen.
Beslag til flagstang fjernes
Ankeret kommer op igen hvis der laves træholder til det - gerne af egetræ. Palle kigger på
det.
Rigtig godt møde
1000 tak til Stefan for hans indsats. Vi kommer til at savne ham.

Datoer som skal huskes:
Fællesmøde 9-02-2022
Geheimeråd 14-02-2022
Spis sammen 17-03-2022 (planlægges af Alumen)
Forårsparade 02-04-2022
St. Barbara 23-04-2022
Spis Sammen til sommer evt. på Skansen (planlægges af Artilleriet)
Tordenskiolds By(Tordenskioldsdage) 9. til 17.juli 2022
Admiralitets Møder sidste mandag i måneden. Kommende møder:
07-03-2022, 28-03-2022, 25-04-2022 og 30-05-2022


