MFF-B møde. Indkaldelse. Onsdag 23. maj. 2018. kl. 12. Fredericia Ryes Kaserne.
1. Nye punkter til dagsorden.
Persondataforordning: TAL. MFF sendes til vores medlemmer.
Uddrag: Privatlivspolitik, MFF, 23.05.2018
MFF dataansvar:
Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatlivspolitik på MFF-B-møde 23. maj 2018, I Fredericia Rues Kaserne, der kort fortæller dig, hvilke
oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair
og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige
personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til
opfyldelse af foreningens angivne formål.
Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
FM MFF er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan
kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.
Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Kontaktperson: (FM for MFF)
Postnummer: (7400 Herning)
Telefonnr.: (61 300 700)
Mail: (joa@rdaf.dk)

2. Orientering ved formanden JOA.
ESK723 opererer i øjeblikket med en Seahawk i Nordatlanten og en Seahawk på NIJU som en del af
Standing NATO Maritime Group (SNMG).
Fokus er selvfølgelig på at levere operativ effekt, men en stor del af tiden i øjeblikket går på at
uddanne nye besætninger og forbedre eftersynstiderne på Seahawk, som i øjeblikket er for lange.
Der er en god stemning i ESK, men vi er selvfølgelig berørt af nogle af de forandringer som det nye
Forsvarsforlig medfører. Vi glæder os alle til nogle gode ESK dage.
3. Medlems status.

Status: AHJ. 93 medlemmer?
Status: SEP. Er i gang med at kontakter KD NES for medlemskab mm.
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.
Status: AHJ. Orientere om at der mangler nogle af vores medlemmer, mindre gruppe, som ikke har
betalt kontingent. Send indbetaling 150 kr. MFF konto:
Reg. Nr.1551

Konto nr. 0010017734.

AHJ vil sende besked på mail til de resterende medlemmer som mangler at betale MFF kontingent.
MFF overvejer at gå over til måske Betalingssystem ”PBS”. Sagen undersøges af AHJ til næste MFFB- møde.
5. Medlems rekruttering.
Status: SEP og STA. Forslag til artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Der spørges ofte om
artikler. Samt i lokale aviser i Viborg og Herning, samt TV midt og andre media.
Fx om MFF og ESK 723 med deres opgaver og historie, samt SAR missioner, andre operationer mm.
Status: SEP. Historisk arbejdsgruppe. Finde og etablere en ny lille gruppe af MFF medlemmer,
som fokuserer på MFF historie. Materialer fra Søværns Orientering og fra ESK 721 Store Scrapbøger
over avisartikler helt tilbage fra Catalina, Consolidated type: PBY-5A og 6A tid og Sikorsky S-55.
Fokus på oplevelser og incidents i tjenesten.
Tidligere medlem, KAS, foreslår at undersøge om vores MFF KD og KK kunne blive en skrivegruppe
der kunne inspirere til artikler, i starten kunne det måske være om Lynx og dens missioner.
6. Planlægning af mødedatoer.
MFF bestyrelsesmøde, fredag 28. sep. 2018 hos STA. Kl. 10- 12.
MFF- Medlemsmøde, MFF-GF-datoer i november 2018, undersøges efter sommerferien.
7. Info om tildeling af æresmedlemskab. Æres og anerkendelses væg i ESK 723.
Status: JOA. MFF- bestyrelses arbejdsgruppe. Ser på mulighed for at have en ”Æres og
anerkendelses væg i ESK 723”.
JOA. Udarbejd rammer for denne anerkendelse til næste MFF-B møde, som beskrives og herefter
godkendes af MFF bestyrelse. Rammer kunne måske bl.a. være officielle myndigheders beslutning
eller/og Søværns Bestyrelser i SDTV.
JOA. Når rammerne er etableret. Kan vi dernæst finde MFF medlemmer der kan hjælpe med denne
opgave? Kan HAS eller VØR eller andre?

Fx: Æres og anerkendelses væg i ESK 723, kunne være med billeder af Æres medlemmer som har
modtaget Tordenskiolds prisen (Tordenskiolds prisen: Er tildelt til OK LEY og OK PEL), Modtagere
af Medalje for Udmærket Lufttjeneste i Danmark og Internationalt. Andre lignende anerkendelser fra
udlandet. Hvem var disse besætninger?
Hvem kan skaffer billeder af personerne? Pågældende medlemmer som falder indenfor valgte ramme
bør skrive en halv A4 side om missionen.
8. Status: JOA. Fredericia MFF- medlemsmøde med foredrag.
Fælles arrangement mellem MFF og ESK 723:
Foredrag ved lektor Peter Viggo Jakobsen (PVJ) ph.d. fra Forsvarsakademiet
Overskrift: DK’s forsvarspolitiske situation: farer, forlig og fremtid.
Peter Viggo Jakobsen leverede et underholdende og tankevækkende foredrag, omhandlende den
politiske verdensorden og hvilken betydning det har for ESK 723 opgaveløsning i Arktis, Østersøen
og ude i verden. Der blev talt om Forsvar til discountpris – går den også fremover? Forsvarets bedste
venner Trump og Putin, der giver øgede forsvarsbudgetter, men hvad får vi så for pengene? Hvor
kommer truslen fra og hvad skal forsvaret lave fremadrettet? PVJ er ikke i tvivl om at Forsvaret fortsat
være vil på overarbejde i udlandet.
Mere fælles arrangement mellem MFF og ESK 723:
Grill og hygge i messen på Ryes Kaserne
Med hele ESK 723 samlet og med fin deltagelse fra Marineflyverforeningen ser frem til en rigtig festlig
aften i godt vejr og med lækker grillmad. Her er der plads til mange gode samtaler og underholdende
indslag tilsat irsk live musik. Vi ser frem til en god aften som vi gerne gentager næste år.
AHJ, STA, TOM med flere kunne skrive om Program torsdag den 24. maj
Kl. 0930
Historisk rundtur på voldene i Fredericia med guide.

9. Info om Facebook.
Status: STA. Fordele 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 Facebook siden i ESK 723.
Emner til Facebook kunne være: 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 og andre operationer.
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?
Status JOA: Datatilsynet til organisationer mm. på Facebook. I skal indgå aftale om fælles
dataansvar, ref. ny EU- dom.

10. MFF hjemmeside drøftes.
Status: STA og TUR. HJ-siden tilpasses løbende. TUR er på anden tjeneste til starten july 2018.
MFF hj-side skal have tilføjet MFF Privatlivspolitik. Samt referat af MFF-B møde fredag 16. mar. 2018
på SOS, Holmen.
11. Næste bestyrelsesmøde.
MFF bestyrelsesmøde, fredag 28. sep. 2018 hos STA. Kl. 10- 12.
12. Status: STA. Traditions bærende foreninger og undersøger rammer. Flyttes til sep. 2018
13. Eventuelt.
Status: STA. Seahawk operationer. Søværnets TAK og FMI.
HUSK: 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.
Vi kan fortælle til børnebørnene, samt mindes vores mere aktive liv i forsvaret.

MVH/TAL

