
MFF-B  referat 

MFF bestyrelsesmøde stikord referat fredag 30. nov. 2017, kl 15, Holmen. 

1. Nye punkter til dagsorden.  

Ingen 

2. Orientering ved formanden JOA.  

Formanden for Marineflyverforeningens beretning 30 NOV 2017. 

JOA orienterer 

Der har været afholdt et medlemsarrangement i august i Karup. 

Vi er i fuld gang med planlægningen af Lynx Sundown i Viborg den 28. DEC. 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i MFF. 

Tre ordinære, et i forbindelse med medlemsarrangementet og nu et i forbindelse med GF. 

Foreningen har en sund økonomi. Hvorfor det er bestyrelsens ønske at bidrage med 10.000 kr. 

til Lynx Sundown. Det samme beløb som ESK723 personaleforening også bidrager med. 

Gennemgang af regnskabet vil foregå separat. 

Til det første bestyrelsesmøde i marts her på Holmen tiltrådte jeg som ny formand i MFF. 

En måske lidt kontroversiel begivenhed, da jeg er den første med FLV baggrund. Det er i hvert 

fald en synlig manifestation af skiftet til FLV.  

Vi har i det forgangne år desværre oplevet et fald i antallet af medlemmer, bl.a. mistede vi 

bestyrelsesmedlem Ole Kjær, som var et af de store koryfæer inden for flyvning med Lynx. Det 

betød, at vi sagde velkommen til PZP som nyt bestyrelsesmedlem. 

Frafaldet af medlemmer bliver desværre ikke helt opvejet af tilgangen af nye. Vi risikerer derfor 

på et tidspunkt ikke at kunne leve op til MFF formål, som beskrevet i vedtægterne: 

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke og bevare den særegne korpsånd og professionalisme, der kendetegner 
personel, der har været eller er tjenstgørende i Eskadrille 723.  

Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe bånd mellem nutiden og fortiden i og uden for tjenesten. Dette gøres 
gennem afholdelse af selskabelige og faglige arrangementer, der tillige kan have et historisk islæt med relation til 
enhedens virke. 

Bestyrelsen har derfor arbejdet med et tiltag, der skal styrke forbindelsen mellem MFF og 723. 

Vi foreslår derfor, at alle aktive medlemmer i 723 tilbydes gratis medlemsskab af MFF, så længe 

de forretter tjeneste i 723. Forslaget skal således ses som et forsøg på at skabe en forening, der 

kan bevare det enkelte medlems tilknytning til forsvaret, herunder 723 og SVN. Forslaget til 

vedtægtsændringer kommer i et senere punkt på dagsorden. 

 



Et andet tiltag er oprettelsen af MFF Facebook gruppe. Fordelen ved Facebook kontra en 

hjemmeside er, at det i højere grad er medlemmerne der gennem opslag, kommentarer, videoer 

m.m. kan skabe en mere levende og direkte kobling mellem foreningens medlemmer. 

Medlemsarrangementet blev flyttet fra maj måned, grundet sammenfaldet med IOC i 

Nordatlanten, til august måned. Her kunne foreningens medlemmer se, at 723 er kommet meget 

godt på plads i de nye og meget fine faciliteter. Koblet med nye helikoptere og nye 

medarbejdere betyder, at kulturen i enheden er under pres. Hvem er vi og hvor er vi på vej hen? 

CH HW LAN, som gav et meget ærligt foredrag, talte netop om MFF vigtige betydningen i forhold 

til disse spørgsmål. Foreningen rummer mange små og store historiske begivenheder, aktioner, 

operationer eller finurlige situationer som vi kan være stolte af, grine af og som er med til at 

definere, hvem vi er i 723. Men for at dette kan ske, er det vigtigt, at der er en aktiv kobling 

mellem nye og gamle medlemmer. Her skal det siges, at LAN meget gerne vil være associeret 

medlem. 

 

723 update: 

-Gennemført SHOL på VDRN, IVER, ABSL – sidste SHOL gennemføres marts 2018 på Knud 

Rasmussen klasse. 

-IOC blev gennemført maj 2018, FOC gennemføres i uge 49. 

-Vagtskifte i Nordatlanten mellem Lynx og Seahawk sker den 12/12 kl. 12. 

-Den officielle afslutningsreception er fredag den 15. DEC i Karup, hvor FC har meldt sin 

ankomst. 

-Vi forventer at der vil blive gennemført salgsflyvninger med Lynx ind i 2018 

-Det sidste hold Lynx piloter sendes af sted til Seahawk omskoling i USA jan ’18 

Vi har nået rigtig meget siden de første Seahawk ankom maj 2016, men vi må også erkende at 

vedligeholdelsestiden har været længere end ventet og afflyvning har været lavere end 

beregnet. Det meget positive er, at vi her i efteråret har set betydelig fremgang på begge 

parametre.   

Næste medlemsarrangement er torsdag den 28. december, hvor alle foreningens medlemmer er 

inviteret med til Lynx Sundown. Vi er på nuværende tidspunkt på ca. 200 deltagere. Det tegner 

til at blive en fantastisk fest. 

Det næste medlemsmøde i 2018 finder sted torsdag den 17. maj i Karup. Tak for ordet. 

3. Medlemsstatus ved AHJ.  

95 medlemmer. 

SEP. Kontakter KD NES for medlemskab mm.? Status næste MFF-B. 

3.1 Associerede medlemmer. 2 



LAN tilbydes medlemskab. TAL har sendt invitation om æres medlemskab. 

Associerede medlemmer betaler kontingent. Hjælper med til bl.a. foredrags tilbud og emner. 

4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.  

AHJ.  Orienterede om årets Regnskab for året, som blev uddelt.  

5. Medlems rekruttering. STA. 

Medlemskab på hjemmeside, forhold forbedret løbende. 

STA . Nye vedtægter sendt til MFF medlemmer om rekruttering den 10. nov. 2017. 

SEP og STA. Artikler i blad Officeren og CS Bladet om MFF og deres opgaver og SAR missioner 
mm. Gerne artikler ligeledes i Lokal Aviser i Viborg samt TV midt, m. fl. Media. 

6. Planlægning af mødedatoer. 

MFF bestyrelsesmøde, torsdag  17.05.2018, kl. 12 ved KAR.  

MFF- Medlemsmøde KAR torsdag 17.05. 2018, kl 15 ved KAR. Program udsendes senere. 

JOA vil bestiller værelser  på KAR snarest. 

7. Info om tildeling af æresmedlemskab. 

STA . Nye vedtægter er sendt til MFF medlemmer vedrørende æresmedlem  den 10. nov. 2017. 

JOA. Ser på mulighed for at have en ”Æres og annerkendelses væg i ESK 723”.  

Kunne være med billeder af Æres medlemmer, Modtagere af Tordenskioldsprisen, Modtagere af 
Medalje for Udmærket Lufttjeneste i Danmark og Internationalt. 

Fx: Det handler om at redde mennesker. Politiken Danmark 29. aug. 2008 kl. 16.26.  

»Redningsaktionen husker os på, hvorfor vi egentlig er her. Det handler til syvende og sidst om 
at redde mennesker«, siger Nils Wang. Wang er i dag Chef for Forsvarsakademiet. 

»Man ønsker at gøre en forskel, og jeg kan næsten ikke komme i tanke om et bedre eksempel 
end dette. Hvis ikke besætningen havde ydet denne indsats, havde de to franske piloter ikke 
været i live i dag«, siger admiralen. 

Medaljen for udmærket lufttjeneste blev sidst uddelt i 2005. 

Dansk helikopterbesætning får tapperhedsmedalje for dramatisk redning af forulykkede 
franske flyvere på Grønlands indlandsis. 

Ved en usædvanlig snarrådig og beslutsom indsats lykkedes det sidste år en af søværnets 
helikopterbesætninger at redde en fransk mandlig pilot og hans kvindelige passager efter en 
ekstrem dramatisk redningsaktion. 

http://politiken.dk/indland/


De er hverdagens helte De fire besætningsmedlemmer fra søværnets Lynx redningshelikopter 
S-142 er tildelt Medalje for udmærket lufttjeneste.  

FX Tordenskiold prisen: Er tildelt til OK LEY og OK PEL. 

8. Forberedelse af MFF GF 

Kl. 1700: Selve MFF- GF starter.  

Kl. 1800: Foredrag. NEU. Flot professionelt opgave i Grønland med LYNX og besætnings sidste 
store indsats fra skib. Det vigtige og vanskelige redningsarbejde ved den ca. 30-50 m. høje bølge 
fra tsunamien, som ramte det lille bosted. Lynx evakuerede ca. 80 mennesker. Søværnet hjælper 
Grønland med SAR. Gennemgang med billeder som peger på den ganske krævende SAR opgave. 

NEU vil komme med vigtige hovedpunkter til MFF-GF 

Kl. 1900 Skafning. Vores ”messegast STA” har sørget for god bespisning. 

Kl. ca. 2100 Afslutning og oprydning.  

Ramme MFF GF: 25 MFF medlemmer var tilmeldt.  

Erkendtlighed til foredragsholder, Marineforening Holmen, HCB for støtte til MFF-GF. 

9. Info om Facebook.  

JOA vil reklamere for siden. Tsunami på Grønland og Lynxs sidste store indsats. Måske 
supplerer med andre citater fra Mayday Mayday og andre operationer fra tidligere opgaver. 
Samt fra operationer fra avisartikler. FLVs ESK 721 har stor samling af artikler fra aviser fra 
Catalinas tid og til selvstændig fra perioden ESK 722/ SVF/SHT. SEP har kontakt til ESK 721. 

Se spændende link med Marinens Flyvevæsen/Søværnets Flyvetjeneste (1912-2003) : 

http://www.navalhistory.dk/Danish/Flyvning/Flyvetjenesten.htm 

SEP og STA. MFF arbejde med PR med at fokusere på ”Hvorfor gør vi tingene i SVF/ SHT/ ESK 
723 som vi gør? 

Husk at det er rart at sidde derhjemme når man bliver ældre, og benene ikke er så gode mere og 
se på MFF hj-side og på MFF Facebook om livet i ”Gamle Dage” i operativ tjeneste. Her har vi 
noget vi kan fortælle til børnebørnene også, samt mindes vores mere aktive liv i forsvaret. 

10. MFF hj-side drøftes.  

STA og TUR. HJ-siden tilpasses løbende. 

11. Næste bestyrelsesmøde.  

MFF bestyrelsesmøde, torsdag 17.05.2018, kl. 12 ved KAR.  

12. Kommende Medlemsmøde torsdag 28. dec. 2017, udfasning af LYNX. JOA 

http://www.navalhistory.dk/Danish/Flyvning/Flyvetjenesten.htm
http://www.navalhistory.dk/Danish/Flyvning/Flyvetjenesten.htm


Lynx Sun Down. Invitationer sendt ud. Pt. 29 fra MFF, flere med ledsager. Alt i alt pt. ca. 200 inkl. 
fra MFF. MAX 220 gæster i alt.  

Alle MFF medlemmer bør informere om denne event om Lynx til alle i jeres netværk, som har 
arbejdet på denne helikopter i de ca. 35 år. MFF bestyrelse ønsker så mange som muligt til 
denne tilmelding. 

Der indsættes busser fra København til Viborg med flere stop undervejs. Se invitation. 

I øvrigt  deltog SVA, SSS, GBG, TIM, VØN, VØR, BJT, PPB m. fl. som fløj Lynx til DK.  

STA. Personaleforeningen i ESK 723 giver 10.000.  Foreslår, at der gives et beløb, måske noget 
lignende til støtte for LYNX Sun Down. MFF ville sponsere et tilsvarende beløb. 

13. Eventuelt. 

STA. MFF bør undersøge tjenester til næste MFF-B møde, som støtter op om Seahawk 
operationer. Det kunne f.eks. Søværnets TAK og FMI.  Punktet udsættes til næste MFF –B. 

JOA samler personlige data. Datatilsynets krav skal efterleves. Medlemmers personlige data 
sendes direkte til JOA, næste gang ved KAR -møde. 

SEP. Etablere en ny lille gruppe af MFF  medlemmer som fokuserer på MFF historie. Materialer 
fra Søværns Orientering og fra ESK 721 Store Skrapbøger over avisartikler helt tilbage fra 
Catalina, Consolidated type: PBY-5A tid og  Sikorsky S-55. Der bør være fokus på oplevelser og 
incidents i tjenesten. Punktet udsat til næste MFF- B. 

Etablere en ny lille gruppe af MFF medlemmer som fokuserer på MFF historie.  Punktet udsat til 
næste MFF-B møde. 

TAL. Rammer for pensionistkort: Kun pensionistkort til de medlemmer, som er pensioneret fra 
Forsvaret. Der er ikke mulighed for at udstede kort til øvrige medlemmer.   

Ring til HR-rådgivningen på telefon 72 8 1 90 00.   

 

MVH/TAL  


