Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 16. januar 2015 i Industriens Hus, København fra kl. 1000 til kl.
1255.
Til stede: JUP, SSS, KJR, HAS og VØR.
Afbud: FAB.
Inviteret: SEP.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
 I øjeblikket er der kun 1 stel på togt ved Grønland, og på dagen er der eftersyn på Island.
 Der er pt. 3 operative stel hjemme.
 Der er fokus på uddannelse generelt, herunder piloter og teknikere samt yderligere
besætningsmedlemmer, hvor der er ekstra fokus på TACCO’er og systemoperatører, hvor begge
kategorier kommer fra søværnet.
 Systemoperatørerne har gennemført en grundlæggende uddannelse på Flyveskolen (ikke
pilotuddannelse) og yderligere uddannelse i Frederikshavn. SENSO-eleverne sendes i april måned til
USA for omskoling på Seahawk.
 TACCO’erne skal uddannes på Lynx inden de sendes videre til USA.
 Mangel på antallet af teknikere vil præsentere et problem på længere sigt.
 Der er indkøbt et Seahawk BRomeo stel (uden mulighed for at kunne anvendes flyvende) til brug for
praktiske forsøg i mock-up med hensyn til placering på hangardæk, i hangar og i forbindelse med
foldning af hovedrotor. Det planlægges også anvendt i forbindelse teknisk træning og vedligeholdelse.
 Omskoling er startet i USA for personel fra HWKAR inden for avoionics.
 Omskoling af ESK 723 personel starter i april 2015.
 Fremover bliver antallet af det aktive personel i eskadrillen reduceret i forbindelse med at flere
påbegynder uddannelserne i uddannelserne i USA.
 Simulatorbygningen (med stor højde i landskabet) er godt på vej i byggefasen, og den forventes færdig
medio 2015.
 Tegningerne til de nye eskadrillebygninger er inde i den absolutte slutfase, hvorefter se skal sendes i
udbud.
 Implementeringen af Seahawk er inddelt i et antal team med hver deres tidsplaner, der sammenkædes i
en overordnet plan for hele eskadrillen.
3. Medlemsstatus.
 Vi er 100.
 Siden generalforsamlingen har 1 medlem meldt sig ud. 4 medlemmer har ikke betalt kontingent inden
tidsfristen og er dermed slettet af medlemslisten.
 Kontingentopkrævning blev udsendt den 26. november 2014 med en påmindelse den 17. december
2014 til de, der ikke havde betalt på dette tidspunkt. Sidste betaling var den 12. januar 2015.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er 3.
4. Økonomi.
 Indestående 13.911,25 kr.
 Omkostningerne til generalforsamlingen på i alt 9.507,58 kr. er blevet betydelig større end normalt, idet
de ændrede vilkår for Bræddehytten, der administreres af Forende Service betød, at alene beløbet til en
servicemedarbejder androg 6.562,50 kr.
5. Hjemmeside.
Opdateret efter at have været nede i en periode fra en uge før jul til den 13. januar 2015.
6. Fastlæggelse af way-ahead i forhold til det fremadrettede arbejde med ESK 723 personaleforening.





Med udgangspunkt i at generalforsamlingen 2014 pålagde bestyrelsen sammen med SEP at arbejde
videre i overensstemmelse med den vedtagne hensigtserklæring om et nærmere samarbejde mellem
MFF og ESK 723 Personaleforening foregik der en længere drøftelse.
Det blev indledningsvis besluttet, at sammensætningen af deltager fra MFF består af SEP, JUP, KJR og
HAS (under forudsætning af deltagelse på grund af forestående øjenoperationer).
Det blev endvidere besluttet at rette henvendelse til yderligere et medlem med henblik på deltagelse i
gruppen.

7. Næste medlemsmøde, Karupmødet den 28. og 29. maj 2015.
 Sponsering af arrangementet er på plads, men der undersøges om det kan blive et fælles arrangement
med personaleforeningen baseret på en grill middag i stedet for middag i officersforeningen.
 Briefing. Det overordnede tema bliver UAV (Unmanned Aerial Vehicle) set fra danske forudsætninger
under forskellige vinkler. Den endelige form er ikke fastlagt.
 Invitationer til arrangementet skal ikke som tidligere ske ved hjælp af personlige invitationer via mail til
enkeltpersoner og grupper, men der skal afhængig af arrangementets form udarbejdes ”flyers” til
fordeling på Karup.
 Afviklingens form med tid og sted er ikke fastlagt, men starten bliver forventelig sidst på eftermiddagen
som sædvanlig.
8. Næste bestyrelsesmøde.
Tentativt den 28. maj 2015.
9. Eventuelt.
Intet.

Venlig hilsen
Villy

