
8. oktober 2008

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 3. oktober 2008 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens
Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen, Nyholm.

Til stede: STA, KAS, SSS, HAS og VØR.
Inviteret: TAL.

Dagsorden:
1. Nye punkter til dagsorden.
Punkt 9.

2. Orientering ved formanden.
• Der er en LYNX med på ABSALON i Task Force 150 ved Afrikas Horn.
• Der er stadig problemer med fremskaffelse af reservedele til helikopterne.
• En stor del af forsvarets tid går med at skrive "business cases" til brug for Forsvarskommissionens

rapport og det kommende forsvarsforlig.

3. Medlemsstatus.
• Vi er nu 107.
• 1 medlem har stadig ikke betalt og forventes slettet på grund af restance ved regnskabsårets udgang.

3.1. Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.
• Indestående: 17.762,87 kr.
• Der er betalt kontingenter 2008/2009 for webhotel og domænenavn.

5. Hjemmeside.
Mangler en opdatering fra bestyrelsesmødet den 2. august 2008.

6. Medlemsmøde på Christiansborg i 2009.
• Der vil blive afholdt et Fællesmøde mellem Søe-Lieutnant-Selskabet og Marineflyverforeningen den 12.

marts 2009 med Formanden for Folketingets Forsvarsudvalg Hans Christian Thoning (V).
• TAL vil undersøge de nærmere detaljer og melde tilbage.
• Formændene for de 2 foreninger vil via mail drøfte mødets overskrift og underpunkter.
• Der skal afholdes et koordinationsmøde mellem foreningerne i december 2008.

7. Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 10. november 2008 kl. 0800 i foreningens mødelokale i Marinens Bibliotek, Lokal Støtte
Element Holmen, Nyholm.

8. Generalforsamling 2008.
• Generalforsamlingen afholdes den 20. november 2008 kl. 1700 i Bræddehytten, Nyholm.
• KAS bestiller lokale.
• HAS undersøger relevante muligheder for underholdning efter generalforsamlingen og inden spisning.

9. Udvidelse af bestyrelsen.
• Det blev foreslået at udvide bestyrelsen med 1 medlem.
• Sekretæren undersøger vedtægterne for at finde den rette måde at foretage en udvidelse på.

10. Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 1155.

Venlig hilsen
Villy
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