Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 18. august 2006 kl. 1000 i Marinens Bibliotek, Marinestation
København.
Til stede: STA, KAS, TAL og VØR.
Ikke til stede: TIL.
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
·
Flysituationen ved SHT er kritisk på grund af hovedsagelig mangel på motorer. Der er kun 1 operativt fly
i skrivende stund i den sydlige del af landet.
·
Mangel på flyvetid har resulteret i, at et antal operative piloter og elever er "sat på græs" - svarende til at
være fjernet fra flyvende tjeneste - for at skaffe tilstrækkeligt med flyvetid til det resterende personel.
·
SHT skal medvirke ved SHOL på den svenske fregat VISBY i ugerne 40 og 41, hvis der til den tid er
tilstrækkeligt med flyvetid.
·
Maskingeværet har været monteret på en Lynx under en øvelse med stor succes.
3. Medlemsstatus.
·
Vi er nu 91 - den sidst tilkomne er Birger Bülow.
·
1 emne skal have tilsendt indmeldelsespapirer.
·
Der må være flere medlemmer, der har bekendte, der endnu ikke er medlemmer af MFF! Det kan jo ikke
passe, at en så livskraftig og levende forening ikke endnu er kommet op på 100 medlemmer.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at det medlem, der promoverer indmeldelse af medlem nr. 100 får 3
flasker god vin - hvilket kan synes af meget med det meget beskedne kontingent og den beskedne
likvide kapital, men alligevel!
·
Der har været henvendelse til bestyrelsen om mulighed for indmeldelse i foreningen af personer, der
ikke opfylder vedtægternes kriterier. Bestyrelsen har derfor besluttet at udforme et forslag til
vedtægtsændring, der skal omfatte "associerede medlemmer". Sekretæren vil udarbejde et oplæg til
bestyrelsen, og det endelige forslag skal fremlægges på den kommende generalforsamling.
4. Økonomi.
Girokonto 10.466,66 pr. dags dato.
5. Hjemmeside.
·
Formandens velkomstside er klar.
·
Den resterende del har ikke været opdateret siden den 11. juni 2006, men en del opdateringsmateriale
er klar, og det ser nu ud til, at webmasteren vil få mere tid til opdatering.
6. Næste medlemsmøde.
Efterårsmødet bliver onsdag den 13. september 2006 om bord på det fleksible støtteskib ABSALON på
Flådestation Korsør med følgende tentative tidsplan:
·
Kl. 1700: Velkomst ved formanden.
·
Kl. 1715: Foredrag ved næstformand i Folketingets Forsvarsudvalg Gitte Lillelund Bech med
overskriften: "Regeringens syn på anvendelse af mobile, militære kapaciteter, herunder søværnets
helikopterbærende enheder" samt spørgeperiode.
·
Kl. 1845: Middag for medlemmerne og specielt inviterede gæster.
·
Efterfølgende rundvisning på ABSALON.
·
Ca, kl. 2100: Arrangementet slut.
Der skal snarest udfærdiges invitation til medlemmerne, der skal betale 100,00 kr. for arrangementet
inklusive drikkevarer med tilmeldingsfrist senest den 7. september 2006.
Der vil være mulighed for invitation af eksterne gæster til foredrag (og eventuel skafning) efter direkte aftale
med formanden.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 13. september 2006 kl. 1500 på ABSALON, Flådestation Korsør.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen afholdes den 30. november som et delvist fællesarrangement med
Søløjtnantsselskabet.
Mødet slut 1215.
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