
Kære marineflyvere.
4. december 2006

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 30. november 2006 kl. 1500 på Søværnets Officersskole,
Marinestation København.
Til stede: KAS, TAL og VØR.
Ikke til stede: STA og TIL.

1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
Formanden var ikke til stede, men har givet en senere orientering som følger:
Søværnets Helikoptertjeneste (SHT) har gennem længere tid været præget af manglende flyvetid som følge
af problemer med at få leveret relevante komponenter til helikopteren. Det har resulteret i, at der er igangsat
diverse undersøgelser i Forsvarskommandoen med henblik på at genoprette reservedelssituationen. Det er
bl.a. blevet til, at Hovedværksted Ålborg overtager mange af Hovedværksted Værløses opgaver.
Motorprøvestande bliver flyttet til Flådestation Korsør (hvor de i forvejen laver flymotorer til fx Lufthansa).
Disse samt andre tiltag skulle gerne munde ud i, at SHT i løbet af 2007 får mere flyvetid til rådighed.
SHT har gennemført SHOL på den svenske korvet VISBY. ROM var piloten fra SHT, og resultatet var over al
forventning. Svenskerne var meget tilfredse med resultatet.
Skroget af det første inspektionsfartøj er kommet til Carstensens skibsværft i Skagen. Skroget er bygget i
Polen, men skal apteres i Skagen. Skibet forventes at hejse kommando i første halvår af 2008.

3. Medlemsstatus.
Vi er nu 97. De sidst tilkomne er Arne Dalager og Claus Mantzius.

4. Økonomi.
Indestående på konto: 9.663,16 kr.

5. Hjemmeside.
Der var enighed om, at hjemmesiden ser meget fin ud, og som det næste trin vil referaterne fra alle
bestyrelsesmøder blive lagt ind under de enkelte år frem for en lang række af referater. Referater fra
generalforsamlinger vil indtil videre forekomme i den nuværende form.

6. Næste medlemsmøde.
Generalforsamlingen i dag.
1. Dirigent. Sekretæren har sørget for, at dirigenten Bent Ejner Carlsen har fået vedtægter, indkaldelser og
endelig dagsorden samt regnskab.
2. Beretning - næstformanden på formandens vegne.
3. Regnskab - kassereren fremlægger det godkendte regnskab.
4. Forslag - næstformanden fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændring og udtrykker bestyrelsens
uændrede plan for mødeaktiviteter.
5. Fremlæggelse af budget - kassereren fremlægger sammen med næste punkt.
6. Fastsættelse af kontingent - uændret.
7. Valg - næstformanden fremlægger valg i henhold til vedtægterne:
Kasserer Villy Schjøtt, villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer, bestyrelsen foreslår Claus Haas, HAS.
Suppleant 2 Palle Bork, villig til genvalg.
Revisor 2, bestyrelsen foreslår Bjarne Türck.
8. Eventuelt.

7. Næste bestyrelsesmøde.
Ultimo januar/ primo februar 2007, ugerne 4, 6 eller 7.

8. Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 1525.

Venlig hilsen

Villy
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