
Admiralitets Møde nr. 07  – 2022

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

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Palle Næser, Thomsen, Næstformand
Doris Jensen, Kasserer
Lotte Hellum, Sekretær.
Teddy Munch Christensen, Fladstrands Tambourer anno 1717.
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.
Bjarne Frederiksen, Livgarden

Afbud fra: Halldora Jensen, Frideric d. IV’s Livgarde.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV’s Officers Corps.

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitets mødets – Dagsorden og Referat.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 26. september 2022.
Referat:
Godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi
Referat:
Aften forplejning på Tordenskioldsdagene er betalt til Fonden.
Fremadrettet vil drikkevarer ved spis sammen aftenerne for TSF være gratis og før
afholdelse af andre arrangementer  tages beslutning i admiralitet om drikkevarers pris.
Tambourerne planlægger en øve tur til Stavern 3.-5. marts 2023. Det er muligt, at der
deltager 15-17 personer fra TSF. Der laves et overblik over økonomien til næste
admiralitets møde og herefter tages beslutning om tilskud.

Pkt. 3.TSF aktiviteter.
Forslag: Deltagelse i Åbent Hus 2023 på Flådestationen.
Alle militærgrupper skal deltage for at promovere os, ved at lave eksercits og evt. Tattoo
på pladsen.
Endvidere skal vi have mulighed for at opstille en bod/telt, som de civile grupper kan
bemande, og f.eks. sælge tørfisk eller andet fra, samtidig med at vi
fortæller vores historie, og forhåbentlig får nogle nye medlemmer.
Vores deltagelse skal tilbydes Flådestationen uden honorar.
Referat:
Admiralitetet besluttede at der arbejdes videre ovenstående. Der vil ikke blive solgt tørfisk,
da dette er for stort et arbejde, men f.eks. sværdboden vil kunne tages med. Der arbejdes



også videre med evt. med deltagelse af de militære grupper på fisketorvet til Tordenskiolds
fødselsdag. Livgarden inviteres allerede hvert år til dette arrangement. Jan Michael har
lovet at tage kontakt til Flådestationen.

Pkt. 4. Arrangementer.
Referat:
Fællesspisning, Tordenskiolds Fødselsdag.
28 personer deltog i fællesspisning. Det var dejligt med ny opvaskemaskine. Det
fungerede godt. Erik Christensen holdt 2 gode foredrag. Ole kører forbi med en lanterne
som tak for hjælpen
Arendal
Der er sendt en hilsen fra TSF, som desværre ikke kunne stille med deltagelse.
Fredrikstad - Kong Frederik IV Tambourafdeling af 1717 25 års Jub. 12. november 2022
Ole Johansen og Laurits deltager som repræsentanter for TSF. Det var ikke muligt at finde
deltagere fra Tambourerne. Laurits køber Dan H. Andersens  bøger om Store Nordiske
Krig som jubilæumsgave
St. Barbara 26. november 2022
Ole Johansen og Laurits deltager som repræsentanter for TSF
Nordisk samarbejdsmøde
Deltager antal er 14. Palle deltager som repræsentant for TSF. Laurits deltager måske
online. Lotte og Doris sørger for forplejning. Ole sørger for bestilling af smørrebrød og
kage og  Doris henter.

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

Pkt. 6. Tordenskioldsdagene 2023.
Referat:
De enkelte militære grupper er startet med planlægning af Tordenskioldsdagene 2023. Der
arbejdes med den historiske del og formidling. Efter nytår startes med øvning af de enkelte
indslag. Der er møde 10-11-2022 og her vil der blive arbejdet med delmål og
strategier/portefølje.
Datoerne for Tordenskiolds By og Tordenskioldsdagene 2023 afventes.

Pkt. 7 Evt.
Referat:
Doris taler med Poul og Frede om evt. brug af kabyssen de tirsdage Fladstrands Quinder
samles kl 13 (kan evt. rykkes til 13.30). I denne tid med høje energipriser er der ingen
grund til at opvarme lokaler unødig.
Alle 3 varmepumper trænger til service

Datoer som skal huskes:
Admiralitets Møder sidste mandag i måneden.
Kommende møder: 28-11-2022 (med spisning og Lotte bager kage), 30-01-2023,
27-02-2023, 27-03-2023, 24-04-2023, 22-05-2023 og 26-06-2023.

Samarbejdsmøde 05-11-2022 i Frederikshavn
Fredrikstad - Kong Frederik IV Tambourafdeling af 1717 25 års Jub. 12. november 2022
St. Barbara 26. november 2022
Jubilæumsfest 28-10-2023


