
Kære marineflyvere. 
 
Hermed referat fra bestyrelsesmøde den 16. september 2011 og ekstra invitation til julefrokost i 
København. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 16. september 2011 på Jonstrup Gl. Købmandsgård, Værløse fra kl. 0900 til kl. 
1300.  
Mødetidspunktet blev rykket fra kl. 1000 på grund af TUR deltagelse i møde sidst på formiddagen. 
 
Til stede: TUR, SAL, SSS, HAS, KJR og VØR. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden. 
Punkt 8 og 9. 
 
2. Orientering ved formanden. 

 Personelsituationen er OK. 

 Kort gennemgang af havariet med 249 i Grønnedal. 

 Konsekvenser for antal operative fly med baggrund i havariet i Grønnedal. 

 Der skal ske inspektion af akslerne i halen med tidsbestemt interval. 

 Indsættelsen af helikoptere er stadig prioriteret som følger: INTOPS (Internationale Operationer) efterfulgt af 
Grønland og Færøerne. 

 Overgangen til at være en eskadrille i flyvevåbnet er gået forholdsvis gnidningsløst. 

 17 medaljesæt (Forsvarets Medalje samt Medal for ISAF (Afghanistan) fra NATO) er tildelt besætningsmedlemmer 
for deltagelse i operationerne i Aden bugten. En del af disse medaljer blev tildelt på Forsvarets Flagdag den 5. 
september 2011. 

 Der er julefrokost i eskadrillen torsdag den 15. december 2011 kl. 1200, og alle foreningens medlemmer er 
velkomne til at deltage for egen regning. Tilmelding på: SHT@mil.dk 

 Der er desuden en julefrokost i København, se vedhæftede fil. 
 
3. Medlemsstatus. 

 Vi er 131. 

 Siden sidste bestyrelsesmøde har DIR indmeldt sig, men der er desværre 2 medlemmer, der er døde: Niels-Erik 
Jacobsen, NEJ og Torben Jørgensen, BOT. 

 
3.1 Associerede medlemmer. 
Der er 4. 
 
4. Økonomi. 
Indestående: 18.612,46 kr. 
 
5. Hjemmeside. 
Ikke opdateret. 
 
6. Næste medlemsmøde, generalforsamling 2011. 

 Der er reserveret plads i ”Bræddehytten” på Nyholm i København den 24. november 2011 fra kl. 1530 til ca. kl. 
2130. 

 Briefingen kl. ca. 1700 vil blive varetaget af Forsvarskommandoen, der vil orientere om status for anskaffelse af 
skibsbaserede helikoptere. 

 Kl. ca. 1900 vil der være skafning. 

 Nærmere detaljer og tilmelding vil komme senere. 
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7. Næste bestyrelsesmøde. 
Tentativt planlagt til fredag den 4. november 2011 kl. 1000 i Jonstrup. 
 
8. Ny næstformand. 
SAL indvilgede på generalforsamling 2010 i at indtræde i bestyrelsen for en 1-årig periode. Hvis bestyrelsen finder en 
anden kandidat - eller en anden melder sig - er SAL parat til at træde tilbage. 
 
9. Historisk konsulent. 
Der var enighed om, at det kunne være en god ide, hvis der blandt medlemmerne findes en person, der kunne være 
interesseret i at få skabt en mere overordnet historik for perioden med helikoptere. 
 
8. Eventuelt. 

 SAL vil holde foredrag om Marinens Flyvevæsen i Flyvehistorisk Forening på Svanemøllens Kaserne den 19. 
oktober 2011 kl. 1930. 

 Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er kommet kommentarer til HAS artikel i Danske Officerer nr. 5/2011 om 
anskaffelse af helikoptere. 

 
Venlig hilsen 
 
Villy 
  



 

Så er julen atter ved at være over os, Ho Ho Ho 

Og sædvanen tro vil der også i år være en 

julefrokost i København for ALLE i 

Esk. 723  Marineflyverforeningen  

samt tidligere ansatte ved SHT og SVF. 

 

Arrangementet vil løbe af stablen  

LØRDAG D. 10 DEC. kl. 1800 

Hos Rosie McGee’s på Vesterbrogade 2a. 

Menuen er Buffet med alle julens glæder 

Samt Julebryg ad libitum i 4 timer. 

Pris 629.- 

 

Tilmelding senest 1. Okt. til FAB el. STF. 

På: carstenbasse@yahoo.dk 

pedersen-stefan@live.dk 

 

       Mange Julehilsner  

FAB/STF 
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