Udsender referat

MFF-Bestyrelses referat. 18/12/2015, Ballerup, 15:56
1. Nye punkter til dagsorden.
Dagsorden blev justeret med et nyt punkt.
Der var modtaget et indlæg fra VØR omhandlende lovligheden af den i november afholdt
generalforsamling. Det blev oprettet som et nyt pkt. 8.

2. Orientering ved formanden.
FM orienterede om seneste nyt vedrørende simulator. Bortset fra en mindre forsinkelse, så kører
alt iht. planlægningen.
Vædderens ombygning til nye opgaver følger retningslinjerne.
Nordatlantens opgaver forløber rutinemæssigt og deployering i Operation Ocean Shield har
forløbet uden problemer og uden de store aktiviteter.
Arrangement den 27 maj 2016 overvejes tilrettelagt med et medarbejder – familie fokus.
FM aftaler med TUR om opdaterings af MFF’s hjemmeside, vedrørende seneste ændringer af MFF
vedtægter.

3. Medlemsstatus.
Seneste data. 101 medlemmer.

3.1 Associerede medlemmer.
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4. Økonomi, herunder plan for inddrivelse af kontingent.
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Bestyrelsen besluttede at oprette en ny kontoplan, med en ny bank. Alex kontakter en revisor.
Alex kontakter endvidere VØR mht. overførsel af midler, når ny konto er oprettet.
5. Overtagelse af sekretær og kasserer funktionerne.
Alex og TAL fordeler de nye roller respektive, selvstændig kasser og selvstændig sekretær.

6. Planlægning af mødedatoer.
Foreløbige mødedatoer for bestyrelsen: 19 feb. Ballerup; 26 maj Karup; 19 aug. Ballerup; Rest
datoer for 2016 aftales her.

7. Rammer for tildeling af æresmedlemskab.
FM udarbejder forslag til kriterier til næste bestyrelses møde, om rammerne som skal opfyldes
før MFF bestyrelse kan indstille en person som æresmedlem.

8. Skrivelse fra medlem.
FM udarbejder svar til VØR, som fremsendes til VØR for evt. kommentarer inden denne udsendes
sammen med nærværende referat til alle vores medlemmer.

9. Næste bestyrelsesmøde.
19. feb. 2016, Ballerup kl. 10:00;
10. Eventuelt.
Der takkes for SSSs fornemme indsats i MFF bestyrelse, ved først kommende arrangement.

MVH
TAL
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MFFs vil snarest vil fremsende en mail omkring indbetaling af kontingent for de medlemmer, der
ikke betalte kontingent til generalforsamlingen.

MFFs bestyrelse vil gerne fremhæve vores kommende og spændende arrangement den 27. maj
2016 i Karup, som en reminder for de af vores medlemmer, der endnu ikke har fået skrevet dette
i deres kalender.

Links og artikel om Seahawk
http://www2.forsvaret.dk/omos/publikationer/forsvarsavisen/Pages/fsv-avisen.aspx
Hvor der i avis nr. 9 er en artikel om uddeling af medaljer og i nr. 8 er der en del om SEAHAWK

Første Seahawk-helikoptere

Danmark er det første europæiske land, som modtager MH-60R- helikoptere.
AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN FOTO: FORSVARET
På vegne af det danske forsvar modtog U.S. Navy ved et såkaldt roll-out hos Lockheed Martin sidst i oktober
måned de to første missionsklare MH-60R Seahawk ”Romeo”, skibsbaserede helikoptere, som Danmark har
bestilt.
- Det er intet mindre end en historisk milepæl, vi nu har nået, sagde chefen for Flyverstaben, generalmajor
M.A.L.T. Nielsen, da han og en række repræsentanter fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og
det danske forsvar overværede ceremonien hos Lockheed Martin Systems Integration.
De to helikoptere er netop er blevet klargjort af denne afdeling af Lockheed Martin, som med sine ca. 2.600
medarbejdere ligger i den lille by Owego, New York State.
De i alt ni nye skibsbaserede helikoptere, som Danmark har bestilt, erstatter de aldrende LYNX-helikoptere, som
er samlet i Eskadrille 723, hvor de foretager farvandsovervågning, fiskeriinspektion, transport, søredning og
suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten samt deltager i antipirateri-opgaver i Det Arabiske Hav.
På Flyvestation Karup regner Helicopter Wingen med at modtage de første MH-60R Seahawk i april/maj 2016, og
den fulde flåde vil blive leveret i 2018.
HOD’s lokalafdelingsformand, major Allan Bøge Mikkelsen, håber på en forbedring af personelsituationen til den
tid. I øjeblikket mangler der 15 officerer. - Vi har kun 135 officerer inden for pilot- og teknikerområdet, siger han.
Tre mia. til dansk industri
De ni MH-60R Seahawk er leveret af U.S. Navy og produceret af Sikorsky i samarbejde med Lockheed Martin.
Handelsaftalen er indgået mellem Danmark og den amerikanske regerings Foreign Military Sales program.
De fire amerikanske virksomheder bag produktionen af de danske MH-60R Seahawk og tilhørende udstyr og
tjenester
er stelfabrikanten Sikorsky, motorfabrikanten GE, leverandøren af flysimulator CAE, og systemintegratoren
Lockheed Martin.
Frem til 2022 forventer den danske regering, at de fire virksomheder opfylder deres særskilte forpligtelser
til at lægge arbejde og projekter for i alt tre mia. dkr. (430.000.000 USD) hos den danske forsvarsindustri.
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- I øjeblikket har de fire selskaber opfyldt eller igangsat aktiviteter, der dækker 50 procent af den samlede
forpligtelse,
siger Anders Hoffmann, som er vicedirektør for Erhvervsudvikling og Internationale forhold i Erhvervsstyrelsen.
Han arbejder bl.a. med handelspolitik samt EU’s indre marked, modkøb og eksportkontrol.
Dansk teknologi er efterspurgt
De øvrige danske virksomheder, som primært er deltagere i MH-60R-projektet, er:
• Terma, Danmarks største luftfarts- og forsvarsvirksomhed,
• Brüel & Kjær, et dansk teknik- og elektronikselskab,
• SSBV-Rovsing vil modtage amerikansk rådgivning til modning og markedsføring af Solar Array Simulator på
det amerikanske marked,
• Sammen med Lockheed Martin vil Weibel Scientific A/S udvikle den næste generation stjerne-tracker - en optisk
enhed, der præcist bestemmer en satellits placering i rummet.
Senere vil Sikorsky indgå aftaler med andre danske virksomheder om industri-projekter.
- I de to år, der er gået, siden den danske regering valgte MH-60R helikopteren, har holdet af amerikanske
virksomheder fået grønt lys til aktivt at begynde projekter med mange danske virksomheder, siger Anthony DeSarli,
som er Regional Director Industrielt Samarbejde, Sikorsky.
Generalmajor M.A.L.T. Nielsen taler ved ceremonien hos Lockheed Martin Systems Integration. Yderst til venstre ses
kommandør Kim Bo Meier, der repræsenterede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
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Tilladelse givet af Redaktør Henning Lahrmann
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