MFF-B møde referat på SOS på holmen kl 09-12, 16. marts 2018 i stikord
1. Nye punkter til dagsorden.
Traditions bærende foreninger. Punktet tages op på næste MFF-B møde. STA undersøger rammer.
Betalingsservice system undersøges til næste MFF-B møde. AHJ og TAL.
2. Orientering ved formanden JOA.
• Lynx Sundown i Viborg den 28. DEC.
Festen blev en stor succes. Det var i høj grad en værdig afslutning på flyvning med Lynx, hvor både
nuværende, forhenværende og pårørende blev fejret.
• Status: Tiltag, der skal styrke forbindelsen mellem MFF og 723.
Lynx Sundown var en fest der styrkede forbindelsen mellem MFF og 723. Næste medlemsmøde
bliver afholdt sammen med 723 ESK dag.
• Forsvarsforligs betydning for ESK 723?
Det bliver lektor ph.d. Peter Viggo Jakobsen fra FAK som kommer og fortæller om den politiske
verdensorden og dennes betydning for 723 opgavekompleks.
• Status: Vagtskifte i Nordatlanten Seahawk.
Lynx status: Vi er nu helt ude af hangar 22 komplekset. Fennec har dermed overtaget pladsen.
Alle 7 Lynx er nu samlet i hangar 2 på Karup. Det er vist første gang de alle sammen er samlet i DK i
samme hangar. FMI er i fuld gang med at sælge stel og reservedele.
Seahawk i Nordatlanten: Vi er kommet rigtig godt fra start. Nogle af de knaster der blev forudset
viste sig at være overkommelige. Eftersynstiderne giver dog for lange havneophold i øjeblikket. Det
arbejdes der på at få bragt ned.
SHOL på Knud kl. er i fuld gang ved Færøerne. Klargøring til SNMG er i fuld gang.
Der er generelt god stemning i 723

3. Medlemsstatus ved AHJ.
93 medlemmer.
Status: SEP. Kontakter KD NES for medlemskab mm. Dette behandles på næste MFF-B møde til maj
2018.
3.1 Associerede medlemmer. 2
LAN. Nyt medlem i denne gruppe.
Associerede medlemmer betaler kontingent. Hjælper med bl.a. foredrags tilbud og emner.
4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.
AHJ. Orientere om at der mangler nogle af vores medlemmer som ikke har betalt kontingent. Det
kan nås endnu. Send indbetaling 150 kr. SENEST 19. april 2018 MFF konto:
Reg. Nr.1551

Konto nr. 0010017734.

5. Medlems rekruttering. STA.
Status: SEP og STA. Forslag om artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Der spørges ofte om
artikler. Der arbejdes på sagen.
Fx om MFF og ESK 723 med deres opgaver og historie, samt SAR missioner mm.
SEP og STA: Overvej artikler ligeledes i fx i lokale aviser i Viborg og Herning samt TV midt og andre
media.
6. Planlægning af mødedatoer.
MFF-bestyrelsesmøde, onsdag 23. maj 2018, kl. 12 ved Fredericia.
MFF- Medlemsmøde Fredericia onsdag 23. maj 2018, kl 14. Program se pkt. 8.
Status: JOA vil bestiller værelser på Fredericia Kaserne fra 20 april 2018.
7. Info om tildeling af æresmedlemskab.
Status: STA. Jf. nye vedtægter..
Status: JOA. Ser på mulighed for at have en ”Æres og annerkendelses væg i ESK 723”. Kan vi finde
MFF medlemmer der kan hjælpe med denne opgave? Kan HAS eller VØR eller andre?
Æres og annerkendelses væg i ESK 723, kunne være med billeder af Æres medlemmer som
Modtagere af Tordenskiolds prisen, Modtagere af Medalje for Udmærket Lufttjeneste i Danmark og
Internationalt. Andre lignende annerkendelser fra udlandet. Hvem var disse besætninger?
Fx: Admiral udtaler. 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
Admiral Nils Wang. Wang (som i dag er 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.
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 Fredericia MFF- medlemsmøde med foredrag.
Medlems- og bestyrelsesmøde i Marineflyverforeningen (MFF)
Tid:
23-24. maj 2018
Sted:
Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia
Pris:
Overnatning 200,Aftensmad onsdag 100,Morgenmad torsdag 50,Tilmelding: S.U. senest søndag den 20. april grundet værelsesbestilling på Fredericia
Bemærk: Medlemsmødet afholdes sammen med 723 ESK-dage, hvorfor 723 personel vil være stærkt
repræsenteret ved mødet. Brug mail til tilmelding, oplys om mad og værelse: gernertm@privat.dk
Program onsdag den 23. maj
Kl. 1200 MFF-Bestyrelsen møder til frokost i cafeteriet
Kl. 1245 Bestyrelsesmøde - JOA finder lokale
Kl. 1400 MFF-Medlemmerne møder i cafeteriet
Kl. 1445 Medlemsmøde – JOA finder lokale
Kl. 1530 Foredrag lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen ph.d.
Emnet er den politiske verdensorden og hvilken betydning det har for ESK 723 opgaveløsning i Arktis,
Østersøen og ude i verden.
Kl. 1830
Kl. 2000

Skafning. Betales af medlemmernes selv. 100 kr. Medbring gerne rede penge.
Messen åbner 723

Program torsdag den 24. maj
Kl. 0800 Morgenmad i cafeteriet. MFF betaler morgenmad.
Kl. 0930 Historisk rundtur på voldene i Fredericia – STA og TOM finder guide

9. Info om Facebook.
Status: STA. 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.
Status: JOA vil reklamere for siden.
Fx Emner: 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 FLV. Fra
perioden ESK 722/ SVF/SHT. SEP har kontakt til ESK 721.
Status: SEP og STA. MFF arbejde med PR med at fokusere på ”Hvorfor gør vi tingene i SVF/ SHT/ ESK
723 som vi gør?
Godt 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.
Status: STA og TUR. HJ-siden tilpasses løbende.
11. Næste bestyrelsesmøde.
MFF-bestyrelsesmøde, onsdag 23. maj. 2018, kl. 12 Fredericia Kaserne.
12. Eventuelt.
Status: STA. MFF bør undersøge tjenester til næste MFF-B møde, som støtter op om Seahawk
operationer. Det kunne f.eks. Søværnets TAK og FMI. STA har sendt besked rundt i FMI og har
senere et møde med Søværnets TAK i denne måned.
Status: 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 dette MFF- B møde.
MVH/TAL

AHJ. Orientere om at der mangler nogle af vores medlemmer som ikke har
betalt kontingent. Det kan nås endnu. Send venligst indbetaling 150 kr.
SENEST 19. april 2018 MFF konto:
Reg. Nr.1551

Konto nr. 0010017734.

