Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2004 hos Næstformanden i Nivå.
Til stede: STA, KAS, TAL og VØR.
Afbud: TIL og TUR.
Ikke til stede: MTN, KTR og HND.
Dagsorden:
1. FM indlæg vedr. dagligdag i SHT. Flådehelikopter, nyt forsvarsforlig, nyt skib Absalon. Helo, nye
spændende opgaver uden for DK.
2. Medlemsstatus: 76, god stabil forening, alle vil betale for 2004.
3. Økonomi: 10.114,85.
4. MFF Hjemmeside. Nye spændende link. Hjemmeside www.Marineflyverforeningen.dk . FM har kontakt til
WEB-master som skal på videre uddannelse.
5. NFM og VØR klargør tekst og flytyper som er repræsentative for Søværnets flyvende tjeneste, inden
udgang af juni 2004. Derefter kontaktes WEB-master for etablering af ajourført side over vores historie og fly.
Den kan vores medlemmer glæde sig til fra næste måned.
6. PBS ordning blev præsenteret.
7. Artikel til Tidsskrift for Søvæsen fra NF er på trapperne vedrørende Marineflyverforeningen.
8. Foredragsemner til næste møder. Forslag er meget velkomne. Foreløbige forslag: Flyhavarier pga.
kommunikationssvigt, hvad har man lært? Danish Human Factor Centre, videnskabscenter. Foredrag af
engelsk observatør. Kort emne om vores rødder, hvordan blev folk uddannet fra starten og hvor m.m. og
hvem var det; var der forskel på procedure fra dengang og op gennem tiderne, hvad er det sket siden osv.
Indkomne forslag til foredrag fra medlemmer kan sendes til mail Marineflyverforeningen@hotmail.com eller
skriftligt til FM.
9. Mødedatoer og steder for arrangementer:
a) Mødet torsdag den 26. august 2004 på Holmen er i planlægningsfasen og varetages af NF. Mødet
afholdes i ”Bræddehytten” på Holmen med foredrag og spisning, pris ca. 90 kr. Bestyrelsen møder kl. 15.
Marineflyverforeningens medlemmer møder: kl. 17 - ca. kl. 21.
b) Møde torsdag 11. november 2004, kl. 17 - 22 (Holmen), Generalforsamling.
10. Evt. Alle medlemmer bedes kontakte kollegaer eller holdkammerater, som ikke er medlemmer. Der er et
stor ønske fra bestyrelsen, om at foreningen kan kommer over 100 medlemmer og måske kan vi finde en
præmie til den som kan skaffe nummer 100.
Næste bestyrelsesmøde afholdes på Holmen. STA og TAL udarbejder dagsorden til bestyrelsesmødet.
Referent/Gerner.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

