1. juni 2015
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. maj 2015 i Eskadrille 732 lokaliteter fra kl. 1435 til kl. 1535.
Til stede: JUP, KJR, HAS og VØR.
Afbud: FAB og SSS.
Dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.
2. Orientering ved formanden.
Se orienteringen til medlemmerne fra fredag den 29. maj 2015.
3. Medlemsstatus.
Vi er 101. Siden sidste bestyrelsesmøde er JRP indmeldt.
3.1 Associerede medlemmer.
Der er 3.
4. Økonomi.
 Indestående 12.796,73 kr.
 Gaver til arrangementet den 28. maj 2015 er betalt, men der udestår yderligere omkostninger i
forbindelse med Karupmødet 2015.
5. Hjemmeside.
Opdateret.
6. Medlemsmøde den 28. og 29. maj 2015.
 Der havde været afbud fra brieferen fra FMI til eftermiddagen den 28. maj 2015, men der kommer en
briefer fra Terma A/S.
 Tilføjelse af ca. 10 minutter efter briefingerne med Henning Christensen om et bogprojekt.
 Idet der ikke var taget initiativ fra bestyrelsens side (VØR og HAS havde indledningsvis meldt fra) og, at
der ikke havde været tilsagn om hjælp fra lokale personer til fælles morgenmad den 29. maj 2015, bliver
det meddelt, at den fælles morgenmad bliver aflyst, men der vil være morgenmad for de overnattende
medlemmer i cafeteriet kl. 0800.
 Briefing om status for SEAHAWK implementering og kort rundvisning af den modtagne BRomeo ændres til kl.
0900 den 29. maj 2015.
7. Status for way-ahead i relation til ESK 723 Personaleforening.
 Der har været afholdt 1 møde mellem SEP og ESK 723 Personaleforening.
 Der foreligger ikke noget referat fra ovennævnte møde, men det forventes udsendt senere.
 SEP har meddelt, at han håber og forventer at kunne tage tråden op i slutningen af august 2015.
8. Næste bestyrelsesmøde.
 Tentativt fredag den 21. august 2015 kl. 1000.
 VØR og HAS meddelte, at de udtræder af bestyrelsen efter Karupmødet 2015 i overensstemmelse med
referat fra generalforsamling 2014 under punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
 VØR sørger naturligvis for at udsende referater fra Karupmødet 2015 via mail og brev og have ajourført
alle økonomiske oversigter, lister og database i overensstemmelse med hidtidig praksis.
9. Eventuelt.
Intet.

Venlig hilsen
Villy

