M Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 27. august 2010 på Søværnets Officersskole, Nyholm fra kl. 1000
til kl. 1200.
Til stede: TUR, KAS, SSS, HAS, KJR og VØR.
Mødet blev indledt med at byde TUR som den nye formand velkommer til bestyrelsesarbejdet.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
• Formanden takkede for tilliden og nævnte, at han måske ikke helt opfyldte kriterierne som formand, idet
han var befalet til at varetage CH SHT funktionen i forbindelse med havende tjeneste.
• Der arbejdes stadig med den 1. januar 2011 som den tentative dato for SHT overgang til flyvevåbnet
som Eskadrille 723, men der foreligger endnu ikke noget på skrift.
• De fleste af de pålagte opgaver løses, herunder udstationeringen af 1 Lynx på ESBERN SNARE og 1 på
skib ved Grønland. Der har ikke siden den 22. januar 2010 været helikopter på inspektionsskibet ved
Færøerne.
• Der er 4 elever, der prioriteres med omskoling.
• Der er fortsat mangel på piloter.
• Der er det normerede antal observatører.
• Antallet af teknisk personel er tilfredsstillende (stort set normeringen).
• Der foreligger intet nyt omkring anskaffelsen af nye helikoptere.
• Den generelle situation omkring reservedele mv. til Lynx er for svagt opadgående.
• NATO har udtrykt stor tilfredshed med det danske engagement med et stort skib i Aden-bugten, der
naturligvis også medbringer helikopter. NATO har i øvrigt kopieret flere af de operative fremgangsmåder
i samarbejdet mellem skib og helikopter, som Danmark efterhånden har god erfaring med.
3. Medlemsstatus.
Vi er 109. 1 medlem er blevet slettet på grund af kontingentrestance på trods af adskillige rykkere.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er 3.
4. Økonomi.
Indestående: 15.054,61 kr.
Ændringen fra sidst skyldes hovedsageligt foreningens andel af mødet i Karup i maj samt gave til afgåede
formand.
5. Hjemmeside.
• Opdateret, intet at bemærke.
• TUR vil opdatere formandens side.
6. Justering af vedtægter.
SHT nedlægges som selvstændig myndighed i søværnet og overføres til flyvevåbnet som Eskadrille 723.
Tidspunktet forventes at blive den 1. januar 2011, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en
endelig beslutning.
• Bestyrelsens forslag til justering af vedtægter udarbejdes indledningsvis af sekretæren, hvor det
forekommer nødvendigt af redaktionelle årsager, med henblik på, at ændringerne eventuelt kan
vedtages på den kommende ordinære generalforsamling i november 2010, men at ændringerne først
træder i kraft, når Eskadrille 723 etableres officielt.
• KAS er tovholder på et videregående forslag til ændring af vedtægter, der kan fremsættes den
kommende ordinære generalforsamling.
7. MFF logo.
TUR vil udarbejde et par forskellige forslag med udgangspunkt i det blå element og ”fuglen” i SHT
våbenskjold.

8. Bog om marineflyvning i 100 år.
• Det af KAS opstartede projekt med at få fremstillet en bog i samarbejde mellem forfatteren af
”Søflyverne” og H.C. Bjerg er tilsyneladende ikke kommet videre.
• KAS kunne ikke komme med en status.
• TUR vil tage kontakt til H.C. Bjerg for at høre om udviklingen i sagen.
9. Næste medlemsmøde.
• Der har ikke været den fornødne tid til at arrangere et ekstra medlemsmøde i efteråret.
• Næste medlemsmøde bliver generalforsamlingen torsdag den 25. november 2010 enten på Søværnets
Officersskole eller i Bræddehytten.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 15. oktober 2010 kl. 1000. Sted endnu ikke fastlagt.
11. Eventuelt.
Intet.

Venlig hilsen
Villy

