22. februar 2014
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 24. januar 2014 i mødelokale på Kastellet fra kl. 1000 til kl. 1320.
Til stede: JUP, SSS, HAS og VØR.
Afbud: FAB og KJR.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
8 og 9.
2. Orientering ved formanden.
 Der er 2 udstationerede helikoptergrupper. Ved Grønland er CH HWK om bord for at opleve forholdene
under en udstationering. Den anden er overgået fra deltagelse i Ocean Shield (Aden Bugten) til at
deltage i transport og destruktion af kemiske våben fra Syrien om bord på ESBERN SNARE.
 Der er særlig fokus på produktion af flyvetimer, der er nede på er betænkeligt niveau. Det er ikke
eskadrillens egen skyld, men årsagen skal findes i manglende dele - specielt er motorsituationen kritisk.
Der gøres således alt for at optimere de eksisterende forhold og rutiner.
 Uddannelsen af personel kører efter planen i USA i Flodida, Mayport og Jacksonville.
 Der udarbejdes nu den endelige planer for en helhedsløsning for eskadrillen i forbindelse med de
nødvendige forhold for hangarer, værksteder og administration.
 Mock up af THETIS-klassens hangar og dæk er nu så vidt fremskreden, at der er ved at være de
nødvendige oplysninger som udgangspunkt for egentlige tegninger til brug for ombygningen af skibene.
3. Medlemsstatus.
Vi er 105. Siden sidste bestyrelsesmøde har 19 medlemmer ikke betalt kontingent og MYJ er blevet optaget
som associeret medlem.
3.1. Associerede medlemmer.
Der er 3.
4. Økonomi.
Indestående pr. 23. januar 2014: 20.075,81 kr.
5. Hjemmeside.
Opdateret.
6. Karupmødet den 22. og 23. maj 2014.
Mødets form er vedtaget, og der er fundet en foredragsholder med et interessant emne.
6.1. Gæsteliste.
 Gæstelisten fra 2013 blev gennemgået, og blev vedtaget at anvende den i stort set uændret form med
enkelte tilføjelser, og sekretæren vil sørge for en gennemgang af mailadresserne, så de er i orden.
 JUP vil tage direkte kontakt til de andre eskadrillechefer for at få henledt opmærksomheden på
arrangementet og få formidlet invitationen til personalet.
6.2. Invitationer.
Der var bred enighed om udformningen af invitationen, og den vil efterfølgende blive finpudset.
7. Arkivalier, bevarelse af Marineflyvernes historie.
 Bestyrelsen har tidlige henvendt sig til medlemmerne for at undersøge, om der var en eller flere, der ville
påtage sig opgaven som ”Historisk Konsulent”. Det har indtil videre ikke resulteret i henvendelser, og
den tidligere opfordring står derfor stadig ved magt.
 Der kan eventuelt også blive tale om at undersøge andre private muligheder for arkivering og opbevaring
af arkivalier, herunder ikke mindst den skriftlige del.
 Mulig hjælp i et eller andet omfang fra Flyvestation Værløse Pensionistforening.



Anvendelse af Flyvevåbnets Historiske Samling som opbevaring for alle former for arkivalier, herunder
en mulig overdragelse af det, der findes i arkiverne fra ESK 723, der forventeligt omfatter betydelige dele
af arkivalierne fra starten af helikopterflyvningen i søværnet.

8. Tilbagemelding fra eskadrillemøde.
Personaleforeningen har diskuteret henvendelsen fra MFF og muligheder for fremtidigt samarbejde, og MFF
er inviteret til at fremlægge vision på næste eskadrillemøde den 26. - 28. maj 2014 i Frederikshavn.
9. Næste medlemsmøder.
 Tentativt den 20. marts 2014. Ikke afklaret.
 Tentativt den 21. august 2014. SSS og KJR arbejder med opgaven, nærmere følger.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 1430 i ESK 723 lokaler.
11. Eventuelt.
 Husk datoen for Danish Airshow 2014 er den 22. juni 2014: http://www.danishairshow.dk/
 Tentativ dato for generalforsamling 2014 er den 20. november 2014.

Venlig hilsen
Villy

