
Kære marineflyvere. 

 

Hermed referat fra seneste bestyrelsesmøde, hvor jeg på grund af ferie i Rusland ikke deltog. HAS har 

fungeret glimrende og effektivt som assisterende kasserer/sekretær, og det er naturligvis ham, der har 

stået for udformningen af nedenstående referat - selv om det udsendes via min mailadresse. 

Der kommer også et referat fra medlemsmøderne den 27. og 28. maj 2010 - udformet af HAS - og det bliver 

også udsendt fra denne mailadresse. 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. maj 2010 ved Søværnets Helikopter Tjeneste på FSN KAR fra 
kl. 1430 til kl. 1600. 
 
Til stede: STA, SSS, KJR og HAS. 
Afbud: VØR. 
KAS havde taget fejl af mødedatoen og mødte 28. maj. 
 
Bestyrelsesmødet startede kl. 1510. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden:  
Ingen. 
 
2. Orientering ved formanden. 
• Formanden oplyste, at han afgår fra SHT 30. juni 2010 for at tiltræde et nyt job ved NATO Allied Joint 

Forces Command hovedkvarteret i Brunssum. 
• TUR vil indtil 1. januar virke som midlertidig CH SHT. Når SHT pr. 1. januar 2011 skifter navn til ESK 

723, vil han tiltræde stillingen som CH ESK723. 
• De der er i ”mørkeblå uniform” kan valgfrit fortsætte i mørkeblå eller skifte til ”lyseblå uniform”. Fremtidig 

pilotrekruttering vil ske i ”lyseblå uniform”. 
• Pilotbemandingen er nede på ca. 50 %. 
• Flyvetidssituationen er fortsat utilfredsstillende (produktionen er for nærværende halvdelen af den 

tilstræbte). 
• Der havde været afholdt ”Eskadredag” ved SHT og til trods for de forestående organisatoriske ændringer 

er personellet generelt fortrøstningsfuldt. 
 
3. Medlemsstatus. 
• Vi er 110 medlemmer. De senest tilkomne er Tom Dennis Petersen, Jacky Holm Sebak, Hans 

Abildgaard Rasmussen og Jørgen Christensen. De 2 sidstnævnte er associerede medlemmer. 
• Det har ikke været muligt at komme i kontakt med 2 medlemmer. Der vil blive gjort nye forsøg efter 

bestyrelsesmødet. 
 

3.1 Associerede medlemmer. 
Der er nu 3. 
 
4. Økonomi. 
Indestående: 19.281,96 kr. (18/5). 1 medlem har ikke betalt kontingent - flere rykkere. 
 
5. Hjemmeside. 
I.a.b. 
 
6. Kommende Jyllandsmøder med sponsor. 
Der var enighed om, at man skal fortsætte vort engagement i sponserede møder på FSNKAR, også når 
deltagelsen udvides til de øvrige helikoptereskadriller. Formanden ønskede, at der som supplement til de 
sponserede fællesmøder med de to andre FLV eskadriller på FSNKAR afholdes møder - også i Jylland - 



med udelukkende MFF deltagelse. Ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde indvendinger: 
men enkelte udtrykte skepsis m.h.t. behovet for to ”Jyllandsmøder”, herunder tilslutning til to arrangementer. 
 
7. Bog om marineflyvning i 100 år. 
Da KAS ikke var mødt blev punktet ikke behandlet (udsat til næste møde). 
 
8. Dagens medlemsmøde. 
VØR og LEY havde foretaget så grundige forberedelser, at man hurtigt kunne fortsætte til næste pkt. på 
dagsordenen.  
Man så frem til at aftenens arrangement og enedes om, at erfaringer fra dette første arrangement med 
deltagelse af andre eskadriller skal indgå i drøftelser med den nye formand på næste bestyrelsesmøde i 
relation til MFF fremtidige mødeaktivitet. 
 
9. Næste bestyrelsesmøde. 
Formanden vil anmode TUR om at komme med et udspil til en dato for afholdelse af snarligt møde i 
København. 
 
8. Eventuelt. 
I.a.b. 
 
Mødet slut kl. 1555. 
 
HAS 
Fg. Sekretær. 
 

Venlig hilsen 
 
Villy 

 


