Kære marineflyvere.
Hermed referat sammen med listen over bestyrelsen, som den fremstår efter generalforsamlingen.
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. november 2009 kl. 1430 i cafeteriet i Forsvarets Materieltjeneste,
Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.
Til stede: STA, KAS, SSS, HAS, KJR og VØR.
1. Nye punkter til dagsorden.
Punkt 9.
2. Orientering ved formanden.
• Formanden har været på Færøerne for at flyve til/fra EJNAR MIKKELSEN. Men der er forskel på de
forskellige former for samarbejde skib/helikopter i forhold til fx inspektionsskibene, når der kun er en
besætning på 19 personer. Alle operationer fik imidlertid meget fint men med lidt pauser i luften, når
besætningen skulle skifte roller.
• Der forventes SHOL i starten af 2010.
3. Medlemsstatus.
Vi er 106 + 1 person, der har ønsket indmeldelse, men som endnu ikke er tilmeldt.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.
4. Økonomi.
Indestående: 11.842,37 kr.
5. Hjemmeside.
Ikke opdateret med referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2009 og indkaldelse til generalforsamling
2009.
6. Generalforsamling 2009.
• Alle aftaler på plads for arrangementet.
• Gennemgang af dagsorden og forventet afvikling.
• Betaling for fortæringen i cafeteriet skal ske kontant, så kassereren bliver nødt til at køre til FMT i
morgen for at ordne betalingen.
7. Næste medlemsmøde.
Der arbejdes på et medlemsmøde den 4. marts 2010 i flyvekontrollen på Kastrup Lufthavn.
8. Næste bestyrelsesmøde.
Tentativt den 15. januar 2010 med mødested på Marinens Bibliotek.
9. Henvendelse til det politiske niveau.
• KAS berettede om sin personlige henvendelse til Folketingets Forsvarsudvalg vedrørende integreringen
af SHT. Der er endnu ikke kommet svar, så han vil nu forsøge igen, og det er således først kommet til
formandens kendskab i dag.
• VØR oplyste, at han har foretaget henvendelser til politikere.
10. Eventuelt.
Opmærksomheden henledes på den tentative dato for sommermødet i Karup er den 27. maj 2010.

Mødet slut kl. 1520.

Venlig hilsen
Villy
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