KØBENHAVNs MARINEFORENING
Takkeladsvej opgang 3 1439 KØBENHAVN K
GIRO 542 0954
 Mobil: 28378427
e-mail: kbhmf@outlook.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Den 6. oktober 2020 kl. 1300 på Holmen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Meddelelse fra formanden
3. Meddelelse fra næstformanden
4. Meddelelse fra kassereren
5. Meddelelse fra sekretæren
6. Meddelelse fra skyttelavet.
7. Meddelelser fra aktiviteteudvalget.
8. Meddelelser fra Banjermesteren
9. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Sager til beslutning.
11. Fastsættelse af næste møde.
12. Eventuelt
For Skyttelavet deltog Solveig K. Unø
1. Referat af 27. august 2020 blev godkendt.
2. Danmarks Marineforening har indkøbt nyt mailsystem. Det forventes at samtlige
Marineforeninger kan anvende samme mailsystem.
3. Kulturnatten fredag 9. oktober er aflyst. Telt er afbestilt. Museumsskibene holder
åbent, og det besluttedes at Marinestuen holder åbent mellem 17 – 23. Action:
Næstformand og Erik Staffeldt. Frank Petersen, som er museumsvagt i museumsskibet Sehested, vil opfordre gæster til at besøge Marinestuen.
Næstformanden deltog i Garnisonskommandantmødet 3. september. Referat af mødet
sendes til bestyrelsen.
Mulighed for at få nøgle til lagerlokale i forbindelse med Marinestuen undersøges.
Action: Næstformand.
4. Medlem overført fra Hanstholm - samt en fra Lyngby Marineforening, yderligere et
medlem optaget.
Penge, fra aflyst Sendemandsmøde i Svendborg, modtaget.
Støttekassen har modtaget penge fra Projekt.
5. Mellemsstrategien er vanskelig at efterleve p.g.a. Covid-19, da det ikke er muligt at
opnå de beskrevne/ønskede mål.

Kontakt til overført medlem fra Hanstholm. Action: Kent Ravn.
6. Der er afholdt ”Fregatskydning”. ”Fregatkaptajn” blev Per Vilstrup Olesen efter i alt
91 skud.
Der skydes på hjemmebane i november og december.
Der afholdes ”juleskydning”, ”andeskydning” og i foråret Landsskyttestævne.
7, Torsdag 8. oktober er der foredrag med orlogspræst Henning Nielsen. P.t. afventes
der svar for forsvarsminister Trine Bramsen vedr. foredrag i marts 2021.
8. Leif Larsen takkede for deltagelsen ved hans hustrus bisættelse i Holmens Kirke.
I forbindelse med overgang til levering fra øldepot, er der mulighed for en del nye varer
af øl og vand.
Der var debat om, hvilke lokaler, der er mulighed for at anvende i forbindelse
julefrokosten, ligesom leverandør af maden blev debatteret.
Det blev besluttet at anvende marinestuen med ”nabo lokale”. Det undersøges hvor
mange der er plads til. Ny leverandør af mad kontaktes. Action: Leif Larsen.
9. Frank Petersen: Forslag til intro folder blev omdelt og debatteret. Det blev foreslået
at billederne blev gjort lysere. Tekst skal indeholde kildehenvisning.
Ny projektor bliver WIFI-styret. Der skal indkøbes nyt loftbeslag, da det eksisterende
Ikke kan anvendes.
Når det bliver belejligt etableres nyt lys i baren, med dæmper.
Erik Staffeldt: Pressemeddelser sendt til flere lokalblade, men det er vanskeligt at få
dem til at optage det. En artikel om ”Fregatskydningen” blev foreslået.
Indlæg om ”Fregatskydningen” er sendt til ”Under Dannebrog”.
Suppelanter: I. A. B.
Hans Frederiksen, Udkiggen: Layout næsten færdigt, med plads til annonce om julefrokosten, kommende foredrag og kammeratskabsaftener.
10. Formanden udarbejder årshjul med bestyrelsesmøder, foredrag og kammeratskabs
møder, m. m..
Dato for Sommergrill 2021? Action Banjermester.
11. Næste møde: Tirsdag 1. december 2020 kl. 1300.
12. I. A. B.
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