
Kære marineflyvere.

Hermed det lovede referat.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2005 kl. 0800 i Marinens Bibliotek.

Til stede: STA, KAS, VØR og TAL.

Afbud: TIL.

Dagsorden.
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
• ABSALON og ESBERN SNARE har sejlet sammen for første gang for ca. 14 dage siden. Formanden fløj til/fra

begge skibe i denne anledning.
• Installation af udstyr foregår efter planen på begge de fleksible støtteskibe.
• Afprøvning og fastlæggelse af de operative begrænsninger (SHOL) på ESBERN SNARE vil foregå i ugerne 44, 45

og 46 i 2005 under medvirken af et australske firma PRISM, og der vil samtidig blive oplæring af dansk ekspertise,
der kan anvendes i forbindelse med de nye helikopterbærende skibe.

• En S-61 har landet på ABSALON ved kaj på Flådestation Frederikshavn for første gang
• Patruljefartøjet er ved at have sin endelige designmæssige udformning.
• Omskolingen af den nye pilot (KES) fra hæren en godt i gang.
• Der udsendes RFQ (Request for Quotation) for de 4 maritime helikoptere til Westland, Sikorsky og NH Industries

i januar 2006.
• Der udsendes RFQ til opdatering af Lynx på i alt 305 mio. kr.
• De tunge maskingeværer vil blive leveret primo 2006.
• Danmarks Marineforening har fået lov til at trykke artiklen om starten af Marineflyverforeningen og det første år i

deres blad Under Dannebrog.
• Danmarks Marineforening har fået aftale om, at STA skriver en artikel om SHT opgaver og fremtid, og KAS

skriver en artikel om Alouette III-tiden.

3. Medlemsstatus.
Vi er nu 88 medlemmer (+ 2 udsendte indmeldelsespapirer).

4. Økonomi.
• Kassebeholdning på 9.954, 08 kr.
• Der mangler udbetaling til TUR af hans udlæg for hjemmesiden (oversigt udestår).

5. Hjemmeside.
• Formanden mangler opdatering af sin side.
• Basisoplysninger mv. om Lynx er klar.
• Artiklerne til Danmarks Marineforening (se punkt 2) vil blive lagt på hjemmesiden.

Følgende emner blev diskuteret som emner til senere optagelse på hjemmesiden:
• Pilotuddannelserne.
• Teknikeruddannelserne.
• Historikken om Teknikofficerer og Flytekniske Officerer.
• Gerne flere billeder, herunder fx hjælp fra medlemmerne til opklaring af, hvad der foregår på et billede fra arkivet

vedrørende: sted, tidspunkt, hvad og personer.

6. Næste medlemsmøde.
• Næste møde bliver afholdt i Bræddehytten, Marinestation København den 29. september 2005 kl. 1700.
• Programmet bliver foredrag af major Jens Edvard Holm fra Flyvematerielkommandoen om Joint Strike Fighter

med efterfølgende spisning.
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7. Næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 29. september 2005 kl. 1600 i Bræddehytten, Marinestation København.

9. Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 0950.

Venlig hilsen

Villy
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