Kære marineflyvere.
Hermed referat.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 15. januar 2010 hos Terma A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev fra kl.
1000 til kl. 1345.
Mødets ”sponsor” var Arne Stihøj Pedersen, der imidlertid var på rejse i USA, og han havde overladt en
briefing om firmaet til Lars Munk. Efter briefing var der bestyrelsesmøde og frokost, hvorefter der var en tur i
testcenter for konsoller mv.
Til stede: STA, SSS, HAS, KJR og VØR.
Afbud: KAS, men ikke til alle - specielt ikke til HAS, der var koordinator for mødested.
Bestyrelsesmødet startede kl. 1100.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
• Formanden takkede HAS for den gode ide til afholdelse af bestyrelsesmødet hos Terma A/S.
• Der er generel mangel på antal flyvetimer til rådighed på de enkelte flystel.
• Der er 3 operative helikoptere, der er udstationerede i Grønland, på Færøerne og på ABSALON..
• Der er mangel på piloter, idet der kun er 10 (normeringen er 20) inklusive chef og næstkommanderende,
men ikke alle har operativ status.
• 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: 19.031,86 kr.
Der er 8 medlemmer, der endnu ikke har betalt. Det er lidt ærgerligt, at kasserer/sekretær skal bruge
ressourcer på rykkerfunktionen. Kontingentopkrævningen er udsendt for næsten 2 måneder siden.
5. Hjemmeside.
Opdateret og med påmindelse om mødet i Karup i maj, men referat fra seneste bestyrelsesmøde den 12.
november 2009 mangler.
6. Næste medlemsmøde.
Der arbejdes fortsat på et medlemsmøde den 4. marts 2010 i flyvekontrollen på Kastrup Lufthavn, men
denne aftale er endnu uafklaret.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Tentativt i Karup er den 27. maj 2010.
8. Eventuelt.
Opmærksomheden henledes på den tentative dato for sommermødet i Karup er den 27./28. maj 2010.
Mødet slut kl. 1155.
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