
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 25. februar 2011 på Tjørneskellet 20, 2000 Frederiksberg fra kl. 
1000 til kl. 1335.  
 
Til stede: SAL, SSS, HAS, KJR og VØR. 
Afbud: TUR. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden. 
Punkterne 3 og 4. 
 
2. Orientering ved formanden. 
Ingen, idet formanden ikke var til stede. 
 
3. Gensidig orientering. 

 Der var en længere debat mellem de tilstedeværendes holdning til anskaffelsen af skibsbaserede 
helikoptere og de mulige kandidater under indtryk af de oplysninger, der den 22. februar 2011 var blevet 
lagt frem på Forsvarets Materieltjenestes hjemmeside. Heraf fremgår det, at feltet nu kun består af 3 
kandidater. Der er kommet en helt ny og betydeligt mindre helikopter, AS565 MB Panther til, og af de 
oprindelige 5 kandidater er der kun 2 tilbage, AW159 Lynx Wildcat og MH60-R SeaHawk. 

 Der var også en noget undrende holdning til besvarelsen af henvendelsen jf. punkt 4, hvoraf det fremgår, 
at der ikke var sket noget i forbindelse med helikopteranskaffelsen siden vores briefing i 2009 (i 
forbindelse med generalforsamlingen), hvilket står i betydelig kontrast til de virkelige forhold med 
ændrede kandidater. 

 Der var enighed om, at der var betydelige svagheder på forskellig vis med alle de 3 nævnte kandidater, 
men at der naturligvis ikke er konstrueret en helikopter, der kan opfylde alle relevante krav. 

 Det var imidlertid den generelle holdning, at der med de 3 kandidater måtte være truffet et antal fravalg 
af løsning af opgaver - nærmere end tilvalg. Hvad det går ud på foreligger der ikke noget om, men det er 
alligevel bemærkelsesværdigt, at alle 3 tidligere kandidater har betydelig længere operationsradius og 
løftekapacitet. 

 
4. Henvendelse til Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarets Materieltjeneste (FMT) om orientering af 
medlemmer af Marineflyverforeningen omkring status for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere. 

 En kreds af bestyrelsesmedlemmerne i Marineflyverforeningen - uden inddragelse af formanden - sendte 
med sekretæren som afsender den 23. januar 2011 en anmodning til FKO og  FMT med anmodning om, 
at medlemmerne kunne modtage en orientering om den nuværende status for anskaffelse af 
skibsbaserede helikoptere som nævnt i forsvarsforliget. 

 Sekretæren sendte den 8. februar 2011 en ”rykker” til FKO og  FMT, idet der ikke var modtaget svar. 

 Den 9. februar 2011 sendte FKO følgende svar: 
”Tak for din henvendelse vedrørende briefing om anskaffelse af skibsbaserede helikoptere 
til det danske forsvar. 
Din anmodning om briefing vedrørende projektet kan imødekommes men vil med det skitserede 
indhold først kunne afholdes i efteråret 2011. På nuværende tidspunkt vil forsvaret 
alene være i stand til at afholde en briefing med indhold svarende til den, der blev givet jer 
i 2009. Du vil blive kontaktet med henblik på at afstemme forventninger samt aftale praktik 
for gennemførelse af briefingen.” 
 
 
5. Medlemsstatus. 
Vi er 137. 
 
5.1. Associerede medlemmer. 
Der er 5. 
 
6. Økonomi. 
Indestående: 24.708,66 kr. 
 
6.1. Betaling af udgift til fly for 3 bestyrelsesmedlemmer den 16. december 2010. 
Der var enighed om at betale hver af de tre bestyrelsesmedlemmer dobbelt ”transportgodtgørelse” - 
svarende til 200,00 kr. 



 
6.2. Kontingent. 

 Enkelte ”gamle” medlemmer mangler at betale kontingent - rykker udsendt. 

 Enkelte ”nye” medlemmer har ikke betalt. 
 
7. Hjemmeside. 

 Opdateret med alle informationer. 

 Der er ikke indkøbt et mindre softwareprogram til opdatering af hjemmesiden. 

 Punktet vedrørende ure bør fjernes. 
 
8. ”Pressepolitik”. 

 Set i lyset af afslaget fra FKO om at få en briefing om status og eventuelt også årsager(ne) til de nye 
informationer omkring anskaffelse af skibsbaserede helikopter var der enighed om, at foreningen ikke 
kunne forvente at få yderligere informationer fra officielt hold fra forsvarets side. Det står også klart, at al 
henvendelse skal ske til FKO. 

 For at kendskabet og baggrunden for anskaffelsen kan blive kendt i en bredere kreds forekom det 
deltagerne formålstjenligt, hvis der kunne komme en debat i offentligheden, hvorved bl.a. politikerne kan 
få mulighed for at høre og fremsætte synspunkter i relation til det nuværende forsvarsforligs største 
materielanskaffelse. Forsvarets seneste helikopteranskaffelse var i øvrigt meget omtalt i samtlige medier 
- både før og efter at beslutningen var taget. 

 Hvis deltagerne således ønsker at give sig til kende i offentligheden på den ene eller anden måde, så 
skal det foregå som privatperson og ikke i kraft af at være medlem af bestyrelsen i MFF - der jo heller 
ikke i henvendelsen har omfattet formanden. 

 
8.1. links til brug for medlemmerne. 

 SSS finder ind imellem et antal links til hjemmesider med informationer, der kan være af interesse for 
foreningens medlemmer. 

 På hjemmesiden findes allerede nederst i menuoversigten et punkt med links, og det kunne eventuelt 
med mellemrum udbygges med mere aktuelle links, der godkendes af bestyrelsen. 

 SSS vil kontakte webmaster for en nærmere aftale om muligheder, og det vil så komme til at fremgå af 
hjemmesiden. 

 
9. Næste medlemsmøde. 

 Næste medlemsmøde kommer til at foregå på Helicopter Wing Karup den 26. og 27. maj 2011 med 
Chefen for Flyvertaktisk Kommando som hovedtaler. 

 Invitation med nærmere detaljer vil fremkomme på et senere tidspunkt, men det er en god ide at sætte 
kryds i kalenderen allerede på nuværende tidspunkt. 

 
10. Næste bestyrelsesmøde. 
Tentativt fredag den 8. april 2011 kl. 1000. Sted endnu ikke fastlagt. 
 
11. Eventuelt. 
Intet. 

Venlig hilsen 
 
Villy 
 
 


