
Kære marineflyvere. 
 
Hermed referat fra bestyrelsesmøde: 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011 i ”Bræddehytten”, Nyholm fra kl. 1435 til kl. 1524.  
 
Til stede: TUR, SAL, SSS, HAS, KJR og VØR. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden. 
4.1., 7.1. og 9. 
 
2. Orientering ved formanden. 
Intet særskilt nyt siden sidste bestyrelsesmøde, men der kommer en generel orientering under generalforsamlingen i 
forlængelse af bestyrelsens beretning. 
 
3. Medlemsstatus. 
Vi er 131. Siden sidste bestyrelsesmøde har ANY indmeldt sig. 
 
3.1 Associerede medlemmer. 
Der er 3. 
 
4. Økonomi. 
Indestående: 16.019,36 kr. 
 
4.1. Separat mail til medlemmerne om kontingent og betalingsmåde. 
I lighed med sidste år udsendes der en mail, der kan spare sekretæren for nogle arbejdsgange. 
 
5. Hjemmeside. 
Opdateret med nyt design og ændrede funktioner. 
 
6. Generalforsamling 2011. 

 Alle aftaler på plads for arrangementet. 

 Gennemgang af dagsorden og forventet afvikling. 

 Lille justering af bestyrelsens beretning. 
 
7. Næste medlemsmøde. 
Torsdag den 9. februar 2012. 

 Forsvarskommandoen har givet tilsagn om at ville afholde den lovede briefing om anskaffelse af skibsbaserede 
helikoptere. 

 Der arbejdes med mulige steder for afholdelsen af mødet, herunder ”Bræddehytten” og lokaler i Danmarks 
Rederiforening. Forsvarskommandoen orienteres og der udsendes invitation til medlemmerne, når lokaliteten er 
endelig afklaret. 

 
7.1. Medlemsmøde i Karup. 
Der arbejdes med tentative datoer 10. og 11. maj 2012. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde. 
Fredag den 3. februar 2012, sted er under overvejelse (evt. SOS/FLOS). 
 
9. Officiel dato for starten på Marinens Flyvevæsen. 



SAL har i forbindelse med udarbejdelse af et foredrag om starten på den maritime flyvning i Danmark og oprettelsen 
af Marinens Flyvevæsen indsamlet en betydelig mængde historiske data, der er udgangspunkt for foredraget (afholdes 
på generalforsamlingen). 
Der er i den forbindelse opstået mulige datoer i 1911 og 1912, og der var enighed om at, foreningen skriver til 
Forsvarskommandoen/Søværnets Operative Kommando for at få fastlagt en officiel dato. SAL vil igen henvende sig til 
H.C. Bjerg som orlogshistoriker for at få hans vurdering. 
 
10. Eventuelt. 
Der er kommet en invitation til medlemmerne om deltagelse i et foredrag onsdag den 25. januar 2012  kl. 1930 i 
Orlogsmuseet: ”Dansk Marineflyvning i 100 år” ved Niels Probst. 

 
Venlig hilsen 
 
Villy 
 


