19. november 2012
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012 i Bræddehytten, Nyholm fra kl. 1440 til kl. 1525.
Til stede: JUP, SAL, SSS, HAS, KJR og VØR.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
 Der er stadig problemer med produktion af flyvetimer, og der er således kun udstationerede helikoptere ved
Grønland og i Aden bugten.
 Den udsendte helikopter på IVER HUITFELDT har haft motorhavari på den ene motor under en mission,
men det lykkedes at lande på skibet. Begge motorer bliver nu udskiftet.
 Den generelle personelsituation er uændret.
 Forsvarskommandoen har afleveret militærfaglig indstilling til Forsvarsministeriet vedrørende anskaffelse af
skibsbaseret helikopter. Sagen afventer politisk beslutning.
3. Medlemsstatus.
Vi er 130. Siden sidste bestyrelsesmøde har FAB indmeldt sig, HYN er fejlagtigt ikke blevet registreret af
sekretæren og 1 medlem har meldt sig ud.
3.1 Associerede medlemmer.
 Der er 2.
 Opmærksomheden blev henledt på to mulige kandidater som associerede medlemmer, og bestyrelsen var
enig i optagelse, hvis der kom ønske fra de pågældende.
4. Økonomi.
Indestående: 16.811,35 kr.
4.1. Separat mail til medlemmerne om kontingent og betalingsmåde.
I lighed med tidligere vil sekretæren snarest udsende en mail.
5. Hjemmeside.
 Generelt opdateret.
 Formanden mangler sin velkomst på formandens side.
6. Generalforsamling 2012.
 Alle aftaler på plads omkring afviklingen af generalforsamlingen.
 Dagsordenen blev gennemgået uden yderligere kommentarer.
7. Næste medlemsmøde.
 Torsdag den 28. februar 2013 besøg på fregatten PETER WILLEMOES, forventeligt i Korsør fra kl. 1830 til
ca. 2100 inklusive spisning.
 Nærmere vil tilgå i form af invitation.
8. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 15. marts 2013 - tid og sted endnu ikke besluttet.
9. Eventuelt.
 Der var en længere debat om mulighederne for den fremtidige rekruttering af medlemmer til foreningen samt
forudsætningerne og formen mv. for møder i Karup.
 Bestyrelsen vil foretage diverse henvendelser og indlede forskellige drøftelser.
 Karupmødet 2013 er fastlagt til torsdag/fredag den 23./24. maj 2013.

Venlig hilsen
Villy

