Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2006 kl. 1300 i Marinens Bibliotek.
Til stede: STA, KAS, VØR og TAL.
Ikke til stede: TIL.
1. Nye punkter til dagsorden.
Justering af punkt 6.
2. Orientering ved formanden.
• Der er godt gang i projektstadierne for de nye skibe. Der bliver baseret 1 helikopter på Patruljeskibet
plus eventuelt 1 Unmanned Aerial Vehicle. Inspektionsfartøjet får plads til 1 helikopter.
• Der skal være nyt møde i løbet af ca. 3 uger vedrørende materiel, herunder helodæk og yderligere
udstyr.
• Der er intet nyt vedrørende typefastsættelse af den nye maritime helikopter.
3. Medlemsstatus. Vi er stadig 89.
4. Økonomi.
• Girokonto 11.436,86 pr. dags dato.
• 4 medlemmer mangler at betale kontingent - der foretages rykker.
5. Hjemmeside.
• Artiklerne fra Under Dannebrog er lagt ind på hjemmesiden.
• Formandens velkomstside skal nyredigeres efter et andet princip.
• Det overvejes om årsberetningerne skal ind på hjemmesiden under et separat faneblad.
6. Medlemsmøder 2006.
• Næste møde bliver i Karup fredag den 5. maj 2006 med programstart kl. 1600. ESK 724 vil give
foredrag om udstationeringen af 3 stk. Fennec til Irak i forbindelse med afholdelse af valg, og der bliver
mulighed for besigtigelse af den nye EH101. Sponsoreret middag om aftenen samt morgenmad i SHT
næste dag. Detaljeret program og tilmelding bliver udsendt senere.
• Efterårsmødet bliver onsdag den 13. september 2006 om bord på det fleksible støtteskib ABSALON på
Flådestation Korsør kl. 1700. Det bliver rundvisning på hele skibet med efterfølgende skafning. Der
arbejdes samtidig på et interessant indlæg af en ekstern foredragsholder efter rundvisningen på skibet
og inden skafningen - der udestår dog en endelig afklaring af aftalen.
• Generalforsamlingen skal naturligvis afholdes i november, og der arbejdes på et fællesarrangement
med Søløjtnantsselskabet, og der skal derfor findes en passende dato.
7. Næste bestyrelsesmøder.
• Fredag den 5. maj 2006 kl. 1500 i SHT.
• Onsdag den 13. september 2006 kl. 1600 på ABSALON.
8. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut 1530.
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