21. november 2014
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 20. november 2014 i Bræddehytten, Nyholm fra kl. 1410 til kl.
1455.
Til stede: JUP, SSS, KJR og VØR.
Afbud: FAB og HAS (dødsfald i familien).
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
10 og 11.
2. Orientering ved formanden.
 Der er i øjeblikket 2 helikoptere udstationeret, 1 ved Grønland og 1 på Ocean Shield, og den forventes at
være hjemme igen inden jul.
 Der har været en træningskonference i USA om datoer mv. for uddannelserne og indhold i
uddannelserne.
 Uddannelserne medfører en vis affolkning i eskadrillen, så der bliver færre til at flyve Lynx
 Der er ankommet 5 nye sensoroperatørelever og 3 nye TACCOelever (observatør) i uge 43. De kommer
alle fra søværnet. De er nu i gang med uddannelse ved Flyveskolen og skal senere til Frederikshavn for
at gennemføre et refresher EW-kursus. Efter nytår skal de gennemføre diverse småkurser (link 16,
dunker, krypto osv.) inden turen går til USA for sensoroperatørelevernes vedkommende og TACCOeleverne påbegynder deres uddannelse på Lynx i Karup..
 De første Seahawk-stel har fløjet i USA, og skal derefter monteret diverse sensorsystemer og gennemgå
nogle mindre danske modifikationer inden de første stel er klar til acceptance test og levering til
Danmark.
 Simulatorbygningen har haft rejsegilde i denne uge (47), så den vil være klar i god tid før (medio 2015)
selve simulatoren ankommer til installation i starten af 2016.
 Den første Seahawk forventes stadig at ankomme april/maj 2016.
 Eskadrillens helt nye bygninger, der skal ligge mod øst i forhold til Hangar 22 og ud til en del af en
eksisterende forplads, er i den sidste forberedende del af detailplanlægningen. Det bliver således helt
nyt fra bunden og uden direkte forbindelse til de eksisterende bygninger. Det nye kompleks kommer til at
hedde Hangar 23!
 Der opstår en overgangsperiode, hvor der ikke er plads nok til både gamle og nye helikoptere, så der må
shelters og andet tages i anvendelse som en midlertidig løsning.
3. Medlemsstatus.
Vi er 105.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er 3.
4. Økonomi.
 Indestående: 13.794,83 kr.
 Gaver i forbindelse med generalforsamlingen er indkøbt.
5. Hjemmeside.
Opdateret.
6. Generalforsamling 2014.
 Dirigent. Afklaret, SVA.
 Beretning. Forslag godkendt, justering af dato for Karupmødet
 Gaver. Indkøbt.
 Forslag til generalforsamlingen om accept og billigelse til at etablere en tættere forbindelse til
Personaleforeningen i ESK 723 af hensyn til foreningens fremtid. JUP henvises til bestyrelsens
beretning samt til en udarbejdet hensigtserklæring.
 Valg. Diskussion af at, der er 2 personer, der ikke er indstillet på genvalg (VØR og HAS). Ingen
alternative løsninger.

7. Forslag fra et medlem om udnævnelse af æresmedlemmer.
Forslaget blev drøftet, og bestyrelsen beslutte ikke at foretage indstilling af æresmedlemmer.
8. Næste medlemsmøde.
Tentativ dato for Karupmødet er den 28. og 29. maj 2015.
9. Næste bestyrelsesmøde.
Uafklaret.
10. Henvendelse fra et medlem om bestyrelsesanliggender.
 Interne mails i bestyrelsen videresendes ikke uden for bestyrelsen, der ikke vil foretage sig yderligere.
 Opmærksomheden henledes igen på, at henvendelse til medlemmerne fra bestyrelsen foregår efter
aftale via sekretæren.
11. Besøg fra Sikorsky.
 Mr. Sergey Sikorsky kommer på besøg på Helicopter Wing Karup den 4. december 2014 i perioden kl.
10 -12, hvor han vil deltage i et fælles arrangement med ESK 722, og HW KAR vil få overrakt en model
af Seahawk. Det vil være muligt for medlemmerne at deltage i arrangement. Der er endvidere et
arrangement ved i TERMA med Mr. Sikorsky i Lystrup den 5. december 2014, hvor der dog kun er et
begrænset antal pladser til rådighed.
 Henvendelse direkte til JUP: JUP@mil.dk
12. Eventuelt.
Intet.

Venlig hilsen
Villy

