
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 8. august 2014 i mødelokale på Kastellet fra kl. 1000 til kl. 1305.  
 
Til stede: JUP, FAB, HAS, KJR og VØR. 
Afbud: SSS. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden. 
11. Foreningens fremtid. 
 
2. Orientering ved formanden. 

 Der er 2 fly udstationeret på henholdsvis Grønland og operation Ocean Shield. 

 Der er stadig problemer med at producere det nødvendige antal flyvetimer. 

 Der er prioritet på uddannelse af nye folk. 

 Der er gang i rekruttering af personel af alle kategorier. 

 Sensoroperatører (fra søværnet) skal udvælges og sendes til USA. 

 TACO (fra søværnet) skal udvælges, uddannes i Danmark og sendes til USA. 

 Starten på de forskellige uddannelser er i begyndelsen af 2015. 

 Fundamentet er på plads til simulatorbygningen. 

 Der er udvalgt en arkitekt til opgaven med at udforme en ny eskadrillebygning. 

 Eskadrillens kommende personelstatus bliver 120/130. 

 Der skal produceres 3.400 flyvetimer med Seahawk. 

 Der skal produceres 1.000 timer i simulatoren. 
 
3. Medlemsstatus. 
Vi er 105. 
 
3.1. Associerede medlemmer. 
Der er 3. 
 
4. Økonomi. 
Indestående: 15.442,31 kr. 
 
5. Hjemmeside. 
Opdateret. 
 
6. Besøg af Seahawk på Karup. 
Helikopteren kom fra den amerikanske destroyer, USS Oscar Austin, der havde deltaget i øvelser i Østersøen 
og var på vej til ”åbent farvand”. 
Da der ikke var tale om en form for åbent arrangement, blev hverken Marineflyverforeningens bestyrelse eller 
medlemmer på forhånd  informeret om besøget. Der er en beretning med billeder på forsvarets hjemmeside. 
 
7. Næste medlemsmøde. 
Generalforsamlingen. 
 
8. Generalforsamling den 20. november 2014. 

 Sted. Bræddehytten, Nyholm. 

 Tidsrum. 1530 til ca. 2100 afhængig af foredrag mv. 

 Briefing/foredrag/underholdning. JUP og FAB undersøger. 

 Bestyrelsens beretning. VØR laver udkast til videre bearbejdning. 

 Valg. Posterne på valg blev gennemgået, ikke alt er afklaret. 

 Huskeliste: Indkaldelse senest 4 uger før med foreløbig dagsorden, revision af regnskab efter den 1. 
november, endelig dagsorden med revideret regnskab senest 8 dage før generalforsamling. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde. 
Torsdag den 20. november 2014 kl. 1430 i Bræddehytten - tentativt, afhængig af hovedtidsplanen. 
 
10. Aktivitetskalender 2015. 



 Torsdag den 5. februar 2015 som en kombination af bestyrelsesmøde og medlemsmøde med en 
velkomstdrink, noget mad, masser af snak og kaffe. Tentativt Bræddehytten. 

 Torsdag den 21. maj/fredag den 22. maj 2015, Karupmøde. 

 Fredag den 21. august 2015, bestyrelsesmøde. 

 Torsdag den 19. november 2015, generalforsamling. Tentativt Bræddehytten. 

 Der undersøges muligheder for andre aktiviteter med relation til helikoptere, herunder skibsbesøg. 
 
11. Foreningens fremtid. 
Med baggrund i det dalende medlemstal og den forholdsvis beskedne deltagelse i diverse arrangementer og 
interesse for samme udspandt der sig en længere snak om mulighederne for at tilvejebringe en form for 
fremadrettet strategi. Der blev ikke nået en konklusion. 
 
12. Eventuelt. 
Intet. 

 
Venlig hilsen 
 
Villy 
 


