
Admiralitets Møde nr. 04  – 2022

Dato: Mandag den 30. maj 2022, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Doris Jensen, Kasserer
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.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.
Palle Næser, Thomsen, Næstformand

Afbud fra:
Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 28. marts 2022.
Referat:
Referat godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi
Status over foreningens økonomi, opfølgning på medlemskontingent
Referat:
Status quo på økonomien. Der er en del der ikke har indbetalt kontingent endnu. Listen
blev gennemgået og gruppelederne rykker deres medlemmer.

Pkt. 3.Tordenskiolds By/Tordenskioldsdage.
Gruppernes status over igangværende planlægning.
Referat:
Alle medlemmer bør have kendskab til historien om Tordenskiold og generelt om tiden i
1717, således at viden kan videregives til publikum i Tordenskiolds By og under
Tordenskioldsdagene. Denne baggrundsviden kan fås ved at læse teksterne i vores
sangbog. Sangbøger udleveres gratis til alle medlemmer, der ikke har en. Sangbøgerne
kan findes bag ståldøren.
Officererne vil gerne lave duel (fredag 18.15) og  spidsrod (lørdag 18.30). Til duellen skal
de bruge 2 skytter og regner med at to personer fra Livgarden stiller op. Det er vigtigt at
der kommer så mange soldater - også fra de udenlandske grupper som overhoved muligt
til spidsrod for ikke at det bliver civilist spidsrod. Civilister er meget velkomne som
publikum. Husk information om deltagelse i spidsrod på info møde for de udenlandske
grupper.
Artilleriet arbejder på skibssiden og på planlægning af soldaterlejr
Livgarden øver eksercits.



Tambourerne er ved at etablere samarbejde med Tordenskioldgarden, som også har
rekrutteringsproblemer. To medlemmer fra Tordenskioldgarden vil gerne have have vores
uniform på. Tambourerne håber at kunne deltage i Gardens kommende tur til Tønningen.
Søren Borup er tovholder på slaget på Skansen. Det er et kæmpe arbejde. Søren er
optimist selv om generalprøve ikke kan gennemføres og statisterne ikke har prøvet det før.
Hofskrædderne har fået styr på salgsvarene til Tordenskioldsdagene. Næste projekt er at
få styr på TSF’s uniformer, så de kan udleveres til statisterne.
Almuen har svært ved at finde ressourcer. De har fremstillet poser med  kryds og bolle
spil. De vil gerne have hjælp til kårdene.
Fladstrands Quinder har god gang i planlægningen.
Admiralitetet bevilger 35 kr pr mand pr dag til bespisning under Tordenskioldsdagene. I
lighed med soldater grupperne slår kvinde grupperne sig sammen om madlavning til
aftensmaden. Der kan også i boderne købes mad og der skal købes drikkevarer til
efterpesten i boderne - ingen egne dåser mm

Pkt. 4. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Porteføljen gennemgået og tilrettet.
Der udestår stadig et stort logistisk arbejde med at få ryddet op i hallen og få materiel for
det enkelte grupper  anbragt samlet og i en orden så det er nemt at finde frem. En stor del
skal findes frem til TD og herefter kan der ryddes op i det tilbageværende og anbringes på
hylderne igen. Hallen bruges i øjeblikket til fremstilling af ny hus til 1717

Pkt. 5 Arrangementer.
Referat:
Vi deltog i indvielsen af Sæby havn
Event på Knivholt 22-06-2022. Er der brug for kvindegrupperne? (Fie, Doris og Lotte kan
ikke deltage)
Jubilæum på Rytterskolen i Hadsten 25-06-2022

Pkt. 6 Evt.
Referat:
Ole Johansen og har været til orienteringsmøde for ukrainske flygtninge påJette Lyng
biblioteket. Ukrainerne ville gerne hjælpe til, hvis vi kan bruge deres hjælp. De var meget
imponeret over hele vores organisation, tøjbeholdning mm.. De har ikke problemer med at
der skydes, når det annonceres på forhånd.
Ole Johansen har en opvaskemaskine til værkstedet. Hvis muligt flyttes flag til et andet
aflåst skab og det nuværende flagskab bruges til opbevaring at det porcelæn der nu står i
skabet i riddersalen.

vil gerne sørge for, at vi fremadrettet flager mere. Søren udfærdiger enSøren Matthiasen
liste over mulige flagdage og listen gennemgås på næste admiralitets møde. Søren
udnævnes til flag kommandør og kan kontaktes angående flagning. Søren skal endvidere
have adgang til flagskabet.

Datoer som skal huskes:
Spis Sammen til sommer evt. på Skansen (planlægges af Artilleriet)
Tordenskiolds By 4.-31. juli og Tordenskioldsdage 14.-16.juli
Admiralitets Møder sidste mandag i måneden. Kommende møder: 27-06-2022,
29-08-2022, 26-09-2022, 31-10-2022 og 28-11-2022,
Samarbejdsmøde 05-11-2022 i Frederikshavn

mailto:jette@tordenskiold.dk
mailto:soren@tordenskiold.dk

