
MFF referat BESTYRELSESMØDE 19. august 2016, Ballerup. 

 
1. Nye punkter til dagsorden. 

Ingen nye punkter. 

2. Orientering ved formanden. 

SEAHAWK flyvning til skib forløber fint, der indhentes pt. gode erfaringer, der skal bruges til 
procedureudvikling. Logistik forløber planmæssigt, tingene tager dog længere tid end forventet pga. 
det nuværende relative lave erfaringsniveau. LYNX deltager snart i internationale opgaver igen. 
Implementeringen af SEAHAW forløber planmæssigt, der er lige sket en formal overdragelse til DK. 

3. Medlemsstatus  103. 
 

4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent. 

Kasseren anmodes om at udarbejde en status for økonomien i god tid inden næste bestyrelsesmøde, 
7. okt. 2016, Ballerup. 

Der ønskes ligeledes en status over indbetalte kontingen. Hvem har ikke betalt pt? 

Oversigt over aktiver og passiver, ligeledes. 
 
5. Overtagelse af kasserer funktionerne. 

Hele overtagelses forretning ønskes færdig inden GF. 

6. Planlægning af mødedatoer. 

Der planlægges på et bestyrelsesmøde 7. okt.,  

medlemsmøde 26. okt. og  

MFF GF 8. dec. 2016.  NFM FAB leder mødet , da formanden ikke kan være til stede. 

7. Status for tildeling af æresmedlemskab. 

Udkast til forslag til vedtægtsændring godkendt. Præsenteres på GF.  

8. Forberedelse af generalforsamling. 

Bestyrelses møde 7. okt. 2016. 

Følger vedtægter § 5, dog har bestyrelsen besluttet at andre måneder end november evt. kan 
benyttes pga. travlt program i eskadrillen. 

4 uger før MFF GF, udsendes indkaldelse jf. § 5 stk 2. 

8 dage før udsendes endelig GF DO, jf. §5 stk 3. 

Tentativt foredrag til GF, aktion: STA: Ny SVN helikopter udd. til skibsbesætninger.   



9. Veteranpolitik. 

SEP orienterede. Vigtigt at værdsætte medlemmes indsats i deres tjenestelige opgaver, samt 
varetage vores veteraners interesser via mentor ordning og annerkende deres indsats. Her kunne der 
være en fælles opgave mellem MFF og ESK 723 personaleforening. 

SEP begrundelse efterfulgte, at MFF bestyrelse besluttede at SEP udkast skulle præsenteres som et 
forslag til beslutning på generalforsamlingen, idet JUP dog havde forslag til rettelser der ville blive 
tilsendt SEP. Der blev endvidere besluttet at der skulle udarbejdes et forslag til vedtægtsændring der 
skal sikre at der etableres en veterankorrdinator i bestyrelsen 

STA: tager kontakt til REF.mht. samarbejde med personaleforeningen omkring ovenstående. 
Overveje arrangement i KAR ifm. flytning af mindeplade fra HG 22 til HG 23.. Bestyrelsen godkendte 
udarbejdede oplæg omkring veteranpolitik. Medtages på GF som forslag til  bilag til vedtægterne.  

10. Forslag til vedtægtsændringer. 

Forslag til ændring af vedtægter mht. Bestyrelsens sammensætning blev godkendt af bestyrelsen (§ 
4, stk. 1 og 3). 

Bestyrelsens forslag til ændringer udsendes i forbindelse med indkaldelse til MFF GF. 

11. Forslag fra HAS. 

Godt initiativ fra HAS om at henvise til mulighederne for at testamentere historiske effekter, som 
bestyrelsen bakker op omkring.. Bestyrelsen beder HAS om at orientere på GF. Skema og data 
opsættes på MFF hj-side. Formular fra FLV Hist. Samling, er egnet til formålet.   

12. Forslag fra TAL. 

Forslag: MFF bestyrelse kan fra 2016, supplerende tildele en annerkendelse af medlemmers særlige 
indsats for MFF, i form af manchetknapper som gave.  

Skema med tekst om disse manchetknapper blev godkendt af bestyrelsen. 

13. Næste bestyrelsesmøde. 

Fredag den 7. okt. 2016, Ballerup. 

14. Eventuelt. 

På kommende bestyrelsesmøde 7. okt., drøftes formål og muligheder med MFF hj-side. Dernæst 
drøfte sagen på GF. Kan SAL foredrag fx komme på hj-side? Kan link fra hverdagen komme på hj-
side? Overvej gerne flere muligheder. 

Der arbejdes på at afholde et medlems arrangement onsdag 26. okt., evt. et skibsbesøg. LEN vil 
holde et indlæg om EH101 operationer. Angivelse af sted vil følge senere, men forhåbentligt på en 
ABSL eller en IVER klasse. 
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