Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 17. april 2009 kl. 1000 på Birkemosevej 30, Slangerup.
Til stede: STA, KAS, SSS, HAS, KJR og VØR.
Dagsorden:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
• Der er mangel på piloter - 8 i forhold til normeringen.
• Der er ingen mangel på teknisk personale.
• I øjeblikket er der 4 operative helikoptere, og tallet kan muligvis stige til 6 i næste uge.
• Der ligger en opgave forude med at disponere fly og besætninger for den resterende del af året.
• Der starter omskoling af 2 nye piloter efter sommerferien.
3. Medlemsstatus.
Vi er 105. JOA og TOM er desværre ikke blandt os længere.
3.1. Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.
4. Økonomi.
• Indestående: 13.831,27 kr.
• Der mangler endelig afregning efter mødet på Christiansborg den 12. marts 2009.
• Betaling udestår for krans til TOM.
• Der er 2 kontingentrestanter. Der er sendt rykkere, senest den 8. april 2009.
5. Hjemmeside.
Ingen bemærkninger.
6. Afrunding af møde på Christiansborg.
• Der var enighed om, at mødet med ca. 130 deltagere havde været en succes.
• Der var deltagelse af MFF, SLS, SOS, Rederiforeningen og Terma A/S.
• Afviklingen var forløbet tilfredsstillende.
• Politikerne var generelt forberedte til mødet, og Helge Adam Møller (K) var af den opfattelse, at der
skulle anskaffes 12 stk. maritime helikoptere.
• Det var opfattelsen, at de tilstedeværende politikere havde forståelse for nødvendigheden af at anskaffe
et antal maritime helikoptere, og der var det egentlige formål med mødet. Størsteparten af de øvrige
deltagere var mødt med den holdning.
7. Kommende møder i år.
Det første møde er aftalt til den 28./29. maj 2009 samt et tentativt møde i uge 39 (i Københavnsområdet).
8. Næste medlemsmøde.
• Bestyrelsen har fra flere sider modtaget tilkendegivelser af, at der eventuelt kunne være flere deltagere
til et møde i Karup, hvis et medlemsmøde ikke ”som sædvanligt” skulle afholdes fredag/lørdag.
• Bestyrelsen har nu taget dette til efterretning, og som noget nyt vil det kommende møde blive afholdt
torsdag/fredag den 28./29. maj 2009.
• Der arbejdes på forskellige temaer for mødet, og der vil hurtigst muligt blive udsendt invitation.
9. Mødested for bestyrelsen.
Det tidligere mødested i Marinens Bibliotek er ikke tilgængeligt for tiden, men der vil blive arbejdet på at finde
et alternativt mødelokale/mødested på et militært etablissement i Københavnsområdet.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 28. maj 2009 kl. 1500 i SHT.
11. Eventuelt. Intet.
Mødet slut kl. 1215.
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