
Admiralitetsmøde nr. 06  – 2022

Dato: Mandag den 26. september 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.
Halldora Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde.
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.

Afbud fra: Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Lotte Hellum, Hoffskrädderne anno 1717.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Palle Thomsen

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 29. august 2022.
Referat:
Godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Vi har en god økonomi, men mangler at betale fortæring ved TD, til Fonden, beløbet er ca
7.500,
Doris orienterede om en del manglende kontingent indbetalinger. De pågældende
kontaktes.
Der var opfordring til at orientering om restancer, udsendes separat, så de ikke ”drukner” i
anden mail information.
Vi mangler stadig en intern revisor, vi undersøger igen i vores grupper, om der skulle være
nogen. Laurits gennemgår medlemslisten for emner.
Vedr. fællesspisning, er der ikke opkrævet penge for drikkevarer, hvilket vi ikke gør
fremover, idet det er et forholds lille beløb, der kommer ind.
Vi har fået en invitation fra Arendal Borgerlige Militær, til den 22 oktober. Det er et dyrt
arrangement men ingen har mulighed for at deltage, men vi sender en hilsen herfra.

I disse tider, er det vigtig at spare på vores el forbrug. Vi har ca 100  gamle lysstofrør i
vores lokaler, derfor vil vi gerne udskifte disse med LED rør. Vi undersøger hvad det vil
koste og tager derefter en beslutning om hvad vi skal.
Der skal findes en intern revisor til foreningen, hurtigst muligt.



Pkt. 3.TSF aktiviteter i efteråret.
Kan vi på nogen måde få tidligere glæde og engagement i gang igen.
Tidliger benyttede vi alle de muligheder vi havde for at vise hvem vi var og hvad vi kunne,
fordi vi alle brændte for det vi gør.
Kan vi tænde den flamme igen ved evt. at udnytte, at vi een gang om måneden har
tilladelse til at øve med vores skydevåben.
Er det muligt at vi kan lave det til en fast begivenhed at vi sidste lørdag i måneden
marcherer i fælles flok til Fisketorvet hvor VORES HELT Tordenskiold kan være vidne til
en flot salut fra de 4 hjørner og efterfølgende marcherer tilbag til Knallen.
Er der enighed i ledelsen af de tre grupper Livgarden, Artilleri og Tambour skal der
indkaldes til et fællesmøde hvor vi i fællesskab bliver eníge om hvorledes vi kan
gennemføre det.
Referat:
Der er lavet en aftale mellem soldater grupperne om et samarbejdsprojekt, hvor vi skal
lære hinanden bedre at kende, samt være bedre orienteret om historien bag Tordenskiold.
Vi snakkede om at lave fælles mødeaftener, hvor vi indøver forskellige procedurer og
sætter mål for kommende aktiviteter som f.eks. Tordenskioldsdage og Tordenskiolds
fødselsdag mm.

Pkt. 4. Vores organisation i Tordenskiolds By.
Vores organisation / kommunikation.
a. Hvordan fungerer vores organisation, og hvordan kommunikerer vi med hinanden.
b.Deri er mange medlemmer, i mange forskellige grupper. Alle grupper har en eller anden
forbindelse med Tordenskioldsdagene, og vi har derfor behov for at arbejde sammen. Gør vi det??
c. De grupper der tænkes på er:

Tordenskiolds Soldater Fladstrand.
Almuen
Hofskrædderne
Fladstrands Quinder anno 1717
Frederic d. IV’s livgarde.
Fladstrands Artilleri Corps
Fladstrands Tambourer anno 1717
Frederic d IV’s Officers Corps
Foreningen 1717
Fonden Tordenskiold
Bygarderoben

Referat:
Det er vigtigt at vi kommunikerer og samarbejder på tværs i grupperne men også mellem
1717, TSF og Fonden.
TSF er klar, men hvad med 1717 og Fonden ?

For et bedre samarbejde og tilrettelæggelse af TD, er det vigtigt at vi allerede nu ved
tidspunktet for afholdelse af TD 2023.

Vi ønsker fremadrettet at der bliver refereret fra fonds møderne på vores
admiralitetsmøder.

Vores kommunikation til medlemmerne kan bedst foregå gennem ”Facebook”, samt via
direkte mail.
Vores hjemmeside skal selvfølgelig også altid være opdateret.
Alle opfordres til at tage billeder af deres aktiviteter og sende dem til Laurits, der derefter
lægger dem på de relevante medier



Pkt. 5 Tordenskioldsdage 2023.
Fortløbende punkt på dagsorden.
Referat:
TD 2023, skal på dagsordenen ved hvert admiralitetsmøde, fremover

Pkt. 6. Porteføljen gennemgås
Porteføljen er admiralitetets huskeliste hvor beslutningernes status fremlægges.
Referat:
Vi gennemgik porteføljen.
Der er fællesspisning den 28/10, som er Tordenskiolds fødselsdag.
Ole og Doris er tovholdere og vi inviterer 1717.
Vores medlemmer betaler kun drikkevarer, mens andre betaler både kuvertpris og
drikkevarer.
Der bliver ikke inviteret udenlandske grupper denne gang.

Pkt. 7 Evt.
Referat:
Det gamle værksted blev besigtiget hvor der bl.a. er flyttet om på skabene.
Admiralitetet accepterede omflytningen og vi snakkede om at blænde porten af, og få den
isoleret.
Der arbejdes om tirsdagen med bl.a. reparationer af vores materialer
Da Tambourerne ikke fik gjort rent i August md. er det dem der står for rengøringen i
Oktober md.

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


