Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2004 i Stenløse.
Til stede: STA, KAS, TAL, VØR og TIL.
Afbud: TUR, MTN, og KTR.
Ikke til stede: HND.
Dagsorden:
1. Formanden orienterede om skib Absalon: SHT har gennemført landingsprocedure, vurderet
landingslysfunktioner m.m. Afprøvningen forløb godt og tilfredsstillende. Især lyssystemet under indflyvning,
nat/dag, er nok det mest moderne der findes. Planlægnings og forberedelses fasen til nye Helikopter er i fuld
gang med operative krav som udarbejdes. I december sker der omflytning af ESK 724 og ESK 722. Nogle af
bygningerne i SHT går over til ESK 724 (Fennec). Der bygges tilsvarende faciliteter i tilknytning til SHT.
Helikopter H-500 udgår ved årsskiftet. Støtteskibene bliver på 135 m og vejer 1.200 tons. Der er mulighed
for at der kan stå en EH-101 og en Lynx i dennes hangar.
2. Medlemsstatus: 79, et medlem afgået ved døden.
3. Økonomi: 8.704,85 kr. Et medlem betalt for seks år. 6 medlemmer betalt for 2004/05.
4. Mødeemner 2004/05: Besøg i efteråret til Frederikshavn og se Fleksibelt Støtteskib med helo
flyoperationer "live-øvelse", med overnatning efter besøg i messen, samt morgenmad. Model: vores sidste
møde i Karup. Kort emne om vores rødder, hvordan blev folk uddannet fra starten og hvor mm. og hvem var
det; var der forskel på procedure fra dengang og op gennem tiderne, hvad er det sket siden osv.
5. Status med historiske uddannelser i udland og indland er igangsat af VØR og BEC har allerede meldt
tilbage.
6. MFF Hjemmeside: www.Marineflyverforeningen.dk . Er opdateret 22-10-2004 med fly og litteratur om
vores "rødder". Formandens side er under opdatering og forventes klar i næste uge.
7. KAS og VØR, indsat tekst og flytyper som er repræsentative for Søværnets flyvende tjeneste. Der
overvejes en udbygning af den historiske side.
8. "Sagsbehandler" til artikel til hjemmesiden om Alouette III og Lynx er i gang.
9. KAS-artikel vedrørende Marineflyverforenings oprettelse og første driftsår kan ses i Tidsskrift for Søvæsen
nr. 4 - 2004.
10. Erindringsgave til SOS blev godkendt og KAS klargør sagen.
11. Sidste nyt fra ministeriet. Foredragsholder bliver Forsvarsminister Søren Gade. Vi er forberedt på plan B.
Medlemmer til spisning, kontakter TAL/Gerner iht. vores hjemmesides oplysninger om GF.
12. Indkomne forslag til foredrag fra medlemmer kan sendes til mail: Marineflyverforeningen@hotmail.com,
eller skriftligt til FM. Bestyrelsen har klargjort vedtægtsændring, konsekvensrettelse: SHT indgår i stedet for
SFT og forslaget udsendes snarest.
13. Mødedatoer og steder for arrangementer 2004/05: Tre mødedatoer planlægges. Et forårsmøde i Jylland
og to møder på Sjælland.
14. Bestyrelsen foreslår NES som dirigent. Han er villig til at modtage valg.
15. Planlægning af GF på Holmen på SOS. Sidste detaljer klargøres.
16. Alle medlemmer kontakter kollegaer eller holdkammerater, som ikke er medlemmer. Foreningen skal
som mål over 100 medlemmer. Præmie til den som kan skaffe nummer 100.
17. Evt. Bestyrelsen ønsker at vide hvordan medlemmerne opfatter vores hjemmeside. Bemærkninger kan
sendes til TAL/Gerner.
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Næste bestyrelsesmøde afholdes på Holmen 25-10-2004, SOS, kl. 15-1630.
STA udarbejder slides, dagsorden sammen med TAL.
Referent/Gerner.
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