Kære marineflyvere.
Hermed referat fra seneste bestyrelsesmøde og bemærk venligst punkt 9, der angiver dato og sted for den kommende generalforsamling.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 28. august 2009 kl. 1010 på Arken, Ishøj.
Til stede: STA, KAS, SSS, HAS, KJR og VØR.

1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
•
Der er problemer med det faktiske antal flyvetimer til rådighed. Der er et ”rimeligt” antal flystel til rådighed.
•
Der er nu igen en helikopter på Færøerne.
•
Der er mangel på piloter, hvilket ikke bliver bedre af, at 1 pilot har ansøgt om tjenestefrihed uden løn.
•
Antallet af teknisk personel er tilfredsstillende.
3. Medlemsstatus.
Vi er 106.
3.1 Associerede medlemmer.
•
Der er fortsat 1 medlem.
•
Et nyt medlem blev bragt i forslag. Bestyrelsen godkendte vedkommende, der bliver kontaktet af formanden
4. Økonomi.
Indestående: 12.634,22 kr.
5. Hjemmeside.
Opdateret, intet at bemærke.
6. SHT fremtid set i lyset af forsvarsforliget.
•
Forligsteksten omfattende at søværnets og flyvevåbnets helikoptere integreres organisatorisk i Helicopter Wing er endnu ikke
afklaret.
•
Der forventes først en afklaring af de organisatoriske forhold sidst på året.
•
Personellet i SHT er absolut ikke begejstrede for den meget uvisse fremtid med hensyn til en eventuel integrering i flyvevåbnet.
7. Eventuelt æresmedlem.
•
Bestyrelsen diskuterede et forslag om udnævnelse af et æresmedlem. Der var enighed om, at formanden kontakter
vedkommende for at opnå accept.
•
Bestyrelsen vil fremsætte eventuel beslutning om indstilling i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
8. Tur til Aix-en-Provence.
•
Med baggrund i den forholdsvis korte tidsfrist med en tentativ dato var der så få tilmeldte, at turen måtte aflyses.
•
Der arbejdes på at få fastlagt en dato i foråret 2010 så betids, at medlemmerne kan tage stilling i god tid.
9. Næste medlemsmøde.
•
Næste medlemsmøde bliver afholdt på Lindøværftet den 12. november 2009 i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
Programmet bliver orientering om og rundvisning på en fregat under bygning, og dette skal finde sted i dagslys, således at
programmet vil starte tidligere end normalt med generalforsamlingen bagefter. Senere bliver der spisning et andet sted.
•
Der arbejdes på et medlemsmøde i foråret 2010 i flyvekontroller på Kastrup Lufthavn.
•
Den tentative dato for forsommermødet i Karup er den 27. maj 2010.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Aftalt til mandag den 12. oktober 2009 kl. 1000. KAS vil undersøge mulighederne for et lokale på Nyholm.
11. Eventuelt.
Der er udgivet en bog med titlen: Sikorsky og Eskadrille 722 af Alex Schou Jensen.
ISBN: 978-87-89792-55-2.
Mødet slut kl. 1205.
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