Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. oktober 2009 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens
Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen, Nyholm.
Til stede: STA, KAS, HAS og VØR.
Afbud: SSS.
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
• SHT fremtid er stadig uafklaret.
• Status i SHT:
o Der er problemer med at få produceret det nødvendige antal effektive flyvetimer med baggrund i
manglende dele, specielt motorer.
o Der er 5 ”flyveklare” helikoptere, men der er en generel mangel på antal flyvetimer til rådighed
på de enkelte flystel.
o Der er mangel på piloter, idet der kun er 10 operative (halvdelen af normeringen) inklusive chef
og næstkommanderende.
o Antallet af teknisk personel er tilfredsstillende (stort set normeringen).
3. Medlemsstatus.
Vi er 106.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.
4. Økonomi.
Indestående: 12.221,12 kr.
5. Hjemmeside.
Opdateret og OK.
6. Næste bestyrelsesmøde.
Den 12. november 2009 kl. 1430.
7. Generalforsamling 2009.
Den planlagte generalforsamling på Lindøværftet er desværre blevet aflyst med kort varsel.
Generalforsamlingen bliver afholdt i Forsvarets Materieltjeneste med efterfølgende briefing om projektet for
søværnets nye fregatter og en kort orientering om Forsvarets Materieltjenestes organisation, herunder
Projektgruppe Skibsbaseret Helikopter.
Den foreløbige dagsorden blev diskuteret, og der blev fordelt opgaver.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Årsregnskabet skal revideres snarest efter afslutning af regnskabsåret (31. oktober).
4. Planer og forslag fra bestyrelse og medlemmer.
• Bestyrelsen foreslår udnævnelse af SEP til Æresmedlem.
• Der skal efterlyses forslag fra medlemmerne ved udsendelse af invitation til generalforsamling.
5. Budget forventes at give et lille overskud.
6. Kontingentet foreslås uændret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
8. Eventuelt.
Opmærksomheden henledes på de annoncerede mødeaktiviteter i 2010:
• Der arbejdes på et medlemsmøde i foråret 2010 i flyvekontrollen på Kastrup Lufthavn.
• Den tentative dato for sommermødet i Karup er den 27. maj 2010.
Mødet slut kl. 1215.
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