Kære marineflyvere.
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18. november 2005 kl. 1100 i Marinens Bibliotek.
1. Nye punkter til dagsorden.
Punkt 8.
2. Orientering ved formanden.
·
Model af det nye Inspektionsfartøj har været gennem vindtunneltest. Testen viser, at
der er et godt flow hen over dækket. Det vurderes derfor, at der ikke vil være store
problemer med helikopterflyvning på dette skib.
·
Der er taget stilling til udformningen og ”layout” på Patruljeskibets helikopterdæk. Der
vil være stor overensstemmelse med helikopterdækket på det Fleksible Støtteskib.
·
Den 1. november var der 3 stk. Lynx på ESBERN SNARE. Det er første gang at dette
er sket på et dansk skib.
·
I uge 45 blev der affyret 800 skud med maskingevær fra en dansk Lynx under flyvning
i forbindelse med uddannelse af personel.
·
Den 16. november afsluttedes SHOL på ESBERN SNARE. Alt er gået efter planerne,
herunder ikke mindst uddannelse af dansk personel.
3. Medlemsstatus. Vi er 89.
4. Økonomi. Girokonto 7.242,58.
5. Hjemmeside.
·
Der skal fortsat være en udvikling af siden, herunder med mere relevant
billedmateriale.
·
Artiklerne fra STA og KAS skal lægges ind på siden.
·
Afklaring af mulighederne for at lægge yderligere 2 artikler fra Under Dannebrog ind på
siden undersøges før og på generalforsamlingen.
·
Billedidentifikation med medlemmernes hjælp kan foretages, hvis der opstår problemer
for Marinens Bibliotek i forbindelse med registrering mv. af indsendt materiale med
relation til marineflyvning.
6. Generalforsamlingen.
·
Dirigent. SVA har erklæret sig villig.
·
Bestyrelsens beretning. Formanden udfærdiger i weekenden.
·
Årsregnskab. Regnskabet revideret og godkendt. Tastefejl rettes i det udsendte.
·
Bestyrelsens planer. Uændret koncept, 1 møde i Karup og 1 på Sjælland.
·
Budget. Udkast justeret og godkendt.
·
Kontingent. Fastsat uændret til 100,00 kr.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 10. februar 2006 kl. 1000, Marinens Bibliotek.
8. Anvendelse af mailingliste.
SHT kan anvende mailinglisten i forbindelse med invitation til julefrokost.
9. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut 1250.

Venlig hilsen
Villy
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