
Admiralitets Møde nr. 05  – 2022

Dato: Mandag den 29. august 2022, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Doris Jensen, Kasserer
Lotte Hellum,Referent
Teddy Munch Christensen, Fladstrands Tambourer anno 1717.
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Halldora Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde.
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.

Afbud fra: Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.

Fravær: Palle Næser, Thomsen, Næstformand

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 30. maj 2022.
Referat:
Referat godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi.
Referat:
Saldobalance gennemgået med fokus på indtægter og udgifter fra Tordenskiolds By. Doris
og Laurits tjekker op på manglende kontingent indbetalinger

Pkt. 3.TSF aktiviteter.
Event på Knivholt 22-06-2022.
Jubilæum på Rytterskolen i Hadsten 25-06-2022
Referat:
Event på Knivholt gik efter samme læst som tidligere år. Betaling fra fonden modtaget
Artilleriet saluterede ved Jubilæum på Rytterskolen i Hadsten. Fint lille arrangement.
Vi deltog i international golfturnering med et mand på vagt ved et hul.
Vi deltog i åbningen af Cup 1 turneringen.
Tambourerne deltog i 1864 slaget ved Dybbøl. Turen skabte mange nye kontakter og er
med til at skabe godt sammenhold i gruppen.
Det er vigtigt at formanden er orienteret om deltagelse i diverse arrangementer



Pkt. 4. Vi flager på Knallen.
Vi fastlægger vores flagregler i foreningen.
Referat:
Admiralitetet vedtog nyt flagreglement. Søren Matthiasen sørger for opdatering af reglement
og sørger fremadrettet for flagning på de vedtagne dage.

Pkt. 5. Porteføljen gennemgås.
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Lene og Lotte hjælper til med forplejning til Nordisk samarbejdsmøde 05-11-2022
Der skal fremstilles og monteres en trappe til loftet i hallen. Arbejdet med at løfte ting op
foregår ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Der fremstilles opbevaringskasser til foreningens uniformer.
Der skal ryddes op i materiel i hallen
Der skal oprettes et ‘reparations team’. Jan Michael og Laurits indkalder til møde. Der er
meget der skal repareres -  bl.a. borde og bænke trænger. De gule bænke kan evt. males
sorte
Vi bruger ikke mere de gule huse, da de ikke er særlig nemme at håndtere. Vores
kontakter i de udenlandske grupper spørges om de evt. kan bruge dem.
Jubilæumsfest afholdes 28-10-2023

Pkt. 6. Forretningsorden.
Referat:
Punktet udgår fremadrettet af dagsordenen

Pkt. 7 Evt.
Referat:
Lotte er fratrådt som formand for hofskrædderne, men fortsætter som referent i
admiralitetet. Gruppen fortsætter uden formand. Mødetid er rykket til 14-17, stadig torsdag
i lige uger. Gruppen vil i den kommende tid fremstille skjorter, kravatter og en enkelt herre
adels dragt.
Officererne og artilleriet (Søren og Ole) står for spis sammen torsdag 22-09-2022 kl 18.00
På Tordenskiolds Fødselsdag 28-10-2022 vil der være fællesspisning på Knallen

Datoer som skal huskes:
Spis Sammen 22-09-2022 kl 18
Tordenskiolds Fødselsdag 28-10-2022 fællesspisning på Knallen
Admiralitets Møder sidste mandag i måneden. Kommende møder: 26-09-2022,
31-10-2022 og 28-11-2022,
Samarbejdsmøde 05-11-2022 i Frederikshavn
Jubilæumsfest 28-10-2023


