
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 30. april 2008 kl. 1515 til 1530 og lørdag den 31. maj 2008 kl. 0945
til 1100 i SHT, Karup.

Til stede: STA, KAS, SSS, HAS og VØR.

Dagsorden:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
• Der er generelt mangel på flyvetid.
• Begrænsningerne ligger hovedsageligt på motorer.
• Der er imidlertid 4 operative og flyveklare helikoptere med mulighed for en 5. i løbet af juni.
• ABSALON er fuldt operativ, og det forventes, at den medbringer en Lynx i Task Force 150 ved Afrikas

Horn fra den 17. august 208 til januar 2009.
• De 3 første sektioner til den nye fregat er ankommet til Lindø Værft. Den første fregat forventes operativ i

2011 med alle moderne dæk- og hangarfaciliteter til helikopter samt en UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
• KNUD RASMUSSEN har været på sin første tur til Grønland med meget fint resultat selv om

besætningen er på kun 18 mand og samme størrelse som HVIDBJØRNEN-kl.! Der forventes første
landing på skibet i første uge af juni 2008.

• Lynx er blevet opdateret med mere køling og krypteret radio.
• Forsvarskommandoen er stadig i gang med indhentning af informationer vedrørende kandidater som

maritim helikopter. Der forventes endeligt valg i 2009 efter indgåelse af et nyt forsvarsforlig.

3. Medlemsstatus.
• Vi er nu 107. Senest tilkommen er Alex Hindborg Jensen, Jørgen Mikkelsen, Mikkel Juul Andersen og

Bjørn Lyngbye.
• Der er udsendt materiale til yderligere 1 person med ønske om medlemskab, men han har dags dato

ikke betalt og er derfor endnu ikke registrerede som medlem.
• 1 medlem har ikke betalt kontingent.

3.1. Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.
• Indestående: 17.619,12 kr.
• 1 medlem mangler at betale kontingent. Der er udsendt flere rykkere.

5. Hjemmeside.
Siden er blevet fint opdateret siden sidste bestyrelsesmøde, selv om datoen for seneste opdatering er den
11. december 2007.

6. Dagens medlemsmøde.
• Ingen udestående problemer.
• HAS henter briefere fra Eurocopter i lufthavnen.
• Morgenmad som sædvanligt i SHT for de overnattende.

7. Kommunikation i bestyrelsen.
Punktet blev debatteret, og der er enighed om "forretningsgangen".

8. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 3. oktober 2008 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens Bibliotek, Lokal Støtte Element
Holmen, Nyholm.

9. Eventuelt.
• Lille debat om de forskellige kandidater som kommende maritim helikopter.
• Der blev drøftet mulighed for at udvide bestyrelsen, der nu består af 4 piloter og 1 smed. Det kunne

måske være formålstjenligt at have 2 smede i bestyrelsen, men der er jo også andre poster i foreningen,
der gerne skal findes kandidater til.

Venlig hilsen

Villy

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

