
Admiralitets Møde nr. 02  – 2022

Dato: Mandag den 7. marts 2022, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Palle Næser, Thomsen, Næstformand
Teddy Munch Christensen, Fladstrands Tambourer anno 1717.
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717.
Halldora Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde.
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.

Afbud fra: Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.
Doris Jensen, Kasserer

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 31. Januar 2022.
Referat:
Referatet godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi
Vi gennemgår hurtigt vedtaget budget for 2022
Status.
Domæne og E-mail konti.
Referat:
Få bemærkninger til budgettet, som blev vedtaget på Geheimeråd.
Status på økonomien givet af Laurits i Doris fravær
Google ønsker fremover en betaling på 40,- kr/mdr for hver @tordenskiols adresser. Der
er i TSF, Fonden og 1717 pt ialt 44 personer, der har en tordenskiolds mail. Alle vil blive
spurgt om de ønsker at beholde mail adressen. Admiralitetet har besluttet at TSF betaler
for admiralitetet, som har behov for deling af dokumenter mm. Andre der ønsker at
beholde deres tordenskioldsmail må selv betale.

Pkt. 3.TSF aktiviteter i foråret.
Spissammen.
Status fra alle grupper om kommende tiltag ifm Tordenskiolds By og Tordenskioldsdage.
St. Barbara
Referat:
Der er pt 21 tilmeldte til spissammen arrangement.
Kvinde Grupperne i TSF mødes på torsdag til ‘krea- aften’  med henblik på at øge



samarbejdet mellem de 3 grupper - både til ‘hverdag’ og i Tordenskiolds By
Næste admiralitets møde bruges til planlægning af Tordenskiolds By
Der er pt 8 tilmeldte til St. Barbara.
Laurits vil i nærmeste fremtid gennemfører våbeneftersyn med fokus på rengøring og
vedligehold.
Fonden har fået sponsoreret penge til plankeværk rundt om opbevaringspladsen  ved ny
hal. Flytning af de materialer der står på vejen vil starte inden for kort tid.

Pkt. 4. Forårsparade.
Program m.m. gennemgås.
. Tilmelding gruppevis senest 26-03-2022. Laurits laver en invitation.
Vi mødes ved Kommandantboligen kl 11 og vil gå i samlet flok med tambourerne i front til
Fisketorvet. Der tages stilling til skydning senere. Efter paraden vil der være mad på
Knallen.Karen og Doris står for maden

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

Pkt. 6 Evt.
Referat:
Vi skal snart starte produktion af sværd til salg i Tordenskiolds By. Der skal hovedsagelig
produceres små sværd. Ole J har på torsdag overblik over, hvor meget træ han skal bruge
til skibssiden og hvad der bliver tilbage til sværd.
Rengøringslisten blev revideret
Ole J har været til samarbejdsmøde i Norge. Der blev holdt 1 minuts stilhed for Ukraine.
Ved kommende arrangementer vil der i mange udenlandske grupper ikke bliver affyret
skud i respekt for Ukraine. Der har under corona ikke været mange arrangementer og der
er ikke rapporteret uheld. Der sendes i næste uge invitationer til de udenlandske grupper.
Mange ønsker at deltage i Tordenskioldsdagene.
15. november 2022 er der samarbejdsmøde i DK

Datoer som skal huskes:
Spis sammen 16-03-2022 (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:
28-03-2022, 25-04-2022 og 30-05-2022


