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1. Siden sidst og bordet rundt 
  
• Lars og Steen arbejder forsat med endelig godkendelse af LAG anlægsregnskab. Der er alene tale 
om formalia ift  CVR og aftale med Borreby i skrivende stund, men sagsbehandling er i fuld gang – 
seneste nyt følger på mødet. 
 
Steen Olsen arbejder videre med faktura med videre til den endelige godkendelse af projektet. 
  
2. Økonomi genoptages v/Torben 
  
• Aktuel regnskabs status SKV 2020. Genoptages 
  
• Genoptagelse af tidligere budget 2020 og 2021 (vedhæftet) Genoptages 
  
• Drøftelse af fremtidige indtægter og tilpasning udgifter herunder mulig sponsering af skydninger. 
Genoptages 
  
• Steen har søgt jf. sidste møde søgt Skælskør turistforening for mulige affyringer i 2021 – svar 
afventer. 
 
Genoptages, når Lars og Torben er til stede. 
  
• Aktuel medlemsliste og medlemshvervning Genoptages 
  
• Salg af events med rundvisninger. Genoptages 
  
3. Events 2020 
  
1. Henrik giver status på indsatser siden sidst Facebook, UgeNyt og Sjællandske 
Taget til efterretning. 
 
2. Drøftelse, praktik og aftaler omkring 12. september herunder faneindvielse – Steen har pladen til 
fanen 
 
Arvid og Jan sikrer søm, huller med mere til fanen. 
De samme opgaver fordeles som sidst. 
Vi mødes klokken 13 og sætter op lige som sidst.  
 
Gorm, Jan og Carl-Emil aftale detaljeret tidsplan med Corsør (Er aftalt og udsendt lige efter 
mødet) 
 
14.30 Baren åbner. 
 
15.00 Kanonbåden Corsør skyder tre skud, der besvares af kystbatteriet med tre skud. Corsør 
skyder tre skud igen. (Dette er aftalt med Claus Flittner og Gorm Rasmussen, der er ansvarlige 
for skydningerne.) 
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15.30 Stigsæs Kystbatteri Venneforenings fane bliver indviet. Henrik har en gummihammer med. 
• Kort velkomst ved Steen og tak for fanen…. 
• Arvid slår søm 1 for Dronningen 
• Gorm står søm 2 for Fædrelandet 
• Steen slår som 3 for Foreningen 
• Fællessang Der er ingenting, der maner (100 kopier, Henrik skriver ud.) 

 
Kystbatteriets nye fane bæres op og sættes i sin holder på redouten. Det er signal til, at Corsør 
skal skyde tre skud. 
 
15.50 Kanonbåden Corsør skyder tre skud, der besvares af kystbatteriet med tre skud. Corsør 
skyder tre skud igen. (Dette er aftalt med Claus Flittner og Gorm Rasmussen, der er ansvarlige 
for skydningerne.) 
 
16.00 Evt. Fortællinger fra Englandskrigen med kanonbådskrigen og publikum kan få et kig på 
kanonerne. 
Corsør sejler retur trukket af Bien. 
17.0 senest: Baren lukker 
 
Steen og Henrik sørger for indkøb. 
 
Fanen overgår til kystbatteriets venneforening sammen med KAF-fanen.  
Hvis venneforeningen ikke er mere, overgår de til turistforeningen. Hvis de afleveres retur til 
Danmarkssamfundet, bliver de brændt - levende. 
Det koster 100,- om året som venneforeningen skal betale og indgår i budget. 
 
3. Andre relationer og samarbejde drøftes: 
-         Skælskør Turistforening 
-         Skælskør Erhvervsforening 
-         Borreby 
 
Der bliver lavet en liste, der skal bruges til nyhedsbrev. 
  
4. Events 2021 
• Ambitionsniveau og anledninger 
Udsat til næste møde. 
 
5. Øvrige punkter til drøftelse og beslutning: 
 
Udsat til næste møde. 
 
6. Næste møde 2020. 
19.november klokken 9-11 Hønagervej 2 
  
7. Eventuelt. 
• Finde marksten af rette form til under kanoner til et forsøg på ene anlæg – og derfra arbejdes 
videre med rette løsning til alle 3. 
Flyere på hjemmesiden (Er sket efter mødet) 
 
Referat af Steen Olsen og Henrik Falch 


