Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2005 i Farum.
Til stede: STA, KAS, VØR og TAL.
Afbud: TIL og TUR.
Dagsorden.
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
• ABSALON har fået ændringer i sejlplanen, således at det første, planlagte medlemsmøde i Korsør med
besøg om bord ikke kan finde sted. Skibet vil være i Frederikshavn i februar/marts og skal derefter ud på
en længere testsejlads på de store verdenshave. Der er planlagt evalueringer mv. af
helikopteroperationer på skibet i løbet af oktober 2005.
• Søsterskibet L 17 skal navngives den 25. februar 2005, men der er ikke sluppet noget ud om navnet,
selv om der er flere gæt!
• Der vil blive foretaget 175 timers Lynx eftersyn på skibe i Nordatlanten ved opsendelse af personel og
reservedele. Eftersynet tager 1 uge, og det skal foretages i land.
• Der er ved at være god gang i projekteringen af de nye inspektionsfartøjer.
• Den 1. februar 2005 oprettes der en projektorganisation med henblik på indkøb af flådehelikoptere (4
stk.), og der er udpeget en leder.
• Den første EH101 forventes at ankomme til Karup medio marts 2005.
3. Medlemsstatus.
• Med den seneste indmeldelse fra den 22. januar (GOL) er der nu 82 medlemmer. Dertil kommer 1
person, der har ansøgt om medlemskab. Vedkommende tilhører en gruppe, som vi ikke umiddelbart har
omtalt i vedtægterne, nemlig menigt mekanikerpersonel i Søværnets Flyvevæsen (slutningen af
40'erne). Det var bestyrelsens klare opfattelse, at han kan optages som medlem.
• Opdateret medlemsliste sendes med post til bestyrelsen.
• Bestyrelsesliste udsendes til medlemmerne som vedhæftet fil sammen med referat fra
bestyrelsesmødet.
• Sekretæren fik overdraget materiale med potentielle medlemmer. Navne kan efterforskes, og der kan
måske foretages andre metoder i brug for at "booste" medlemstallet.
• Det vil sikkert være nødvendigt med et medlemstal på 100+, før det kan overvejes at gå om bord i et
projekt for at finde en protektor, der kunne medvirke til at promovere foreningen.
4. Økonomi.
• Kassebeholdning på 11.002, 83 kr.
• Der mangler indbetaling af kontingent fra 4 medlemmer (der rykkes) samt fra de sidste 2 nye.
5. Hjemmeside.
Gerner havde fremsendt forslag til en anderledes inddeling af hjemmesidens links. Forslaget adopteret.
Webmaster vil foretage en justering.
6. Næste medlemsmøde.
• ABSALON er stadig et oplagt emne til et medlemsmøde, men på grund af den ændrede sejlplan må det
udskydes.
• Det besluttedes at vende medlemsmøderne, således at det næste møde bliver i Karup fredag den 20.
maj 2005 kl. 1500.
• KAS vil undersøge mulighederne for sponsorat af middag i Karup.
• Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på et tema for mødet men vil undersøge forskellige muligheder
og snarest muligt træffe beslutning.
• Tilmeldingsfristen forventes at blive på ca. 1 uge.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Den 15. april kl. 1000 i Marinens Bibliotek.
8. Eventuelt.
Intet.
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