
Kære marineflyvere.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 24. august 2007 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens Bibliotek, Lokal Støtte Element
Holmen.

Til stede: STA, KAS, HAS og VØR.
Afbud: TAL.

1. Nye punkter til dagsorden.
Punkt 12.

2. Orientering ved formanden.
• Maritim helikopter.
Processen med anskaffelse går planmæssigt, og der forventes indstilling til forsvarsministeren i december 2007.
STA skal en tur til USA for at vurdere Sea Hawk helikopterens potentiale. Det er den nye R-model, der endnu ikke er operativ, men det er
1 af kandidaterne til maritim helikopter.
De forskellige kandidater har plusser og minusser, der skal vurderes under indtryk af bl.a. leveringstermin og den til rådighed værende
økonomi.
• Der er en mindre fremgang vedrørende Lynx med hensyn til den operative situation, og det forventes, at flyvetimeproduktionen

bliver ca. 25 % større i 2007 end i 2006.
• I september 2007 begynder undersøgelserne for at tilvejebringe kravene til teknikken og elektronikken for at levetidsforlænge Lynx

frem til 2015.

3. Medlemsstatus.
Vi er nu 102.
Senest tilkomne er POM som det første associerede medlem.

4. Økonomi.
• Indestående: 15.347,91 kr.
• 1 medlem mangler at betale kontingent.
• Der udestår betaling for hjemmesiden. Webmasteren kommer med bilag.

5. Hjemmeside.
Opdateret den 20. august 2007.

6. Kan vi få kontreadmiral Wang som foredragsholder til et møde på Sjællands siden?
Der er foretaget en forespørgsel.

7. Kunne vi arrangere et møde på Sjællands siden med ægtefælle, spisning og dans - måske hvert andet år?
• HAS arbejder videre med sagen, der opfattes som en rigtig god ide med start i november 2007.
• Ideen skal tentativt videreføres i 2009 med en tur frem og tilbage til Oslo, fx kombineret med den årlige generalforsamling.

8. Kan MFF medlemmer deltage i forbindelse med Ole Kjærs afslutning i SHT onsdag den 31. oktober 2007 på en eller anden måde?
Ja! Nærmere vil følge.

9. Kunne Per Herholdt Jensen være ankermand mv. til en beskrivelse af SHT op til i dag?
TAL vil som ansvarlig for projektet tage kontakt til Per Herholdt Jensen med henblik på at undersøge mulighederne for en opdatering af de
mange faktuelle oplysninger og ikke mindst de mange historier fra den forgangne tid.

10. Næste medlemsmøde.
• Torsdag den 20. september 2007 kl. 1700 - tentativt på Søværnets Officersskole, Nyholm.
• Det endelige tema med foredrag, eller hvad det nu kan blive til, er ikke fastlagt.
• Invitation, pris og tilmelding vil blive udsendt, så snart det er muligt.

11. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 21. september 2007 kl. 1000 i bestyrelseslokalet på Nyholm.

12. Udnævnelse af eventuelle Æresmedlemmer.
Efter en længere debat besluttedes det at udskyde beslutningen til næste møde under indtryk af, at der ikke var enighed om de basale
kriterier.

13. Eventuelt.
Intet.

Venlig hilsen
Villy
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