
 

MFF-B  referat 

MFF bestyrelsesmøde stikord referat fredag 3. nov. 2017, kl 10-12, STA 

MFF bestyrelsesmøde fredag 3. nov. 2017, kl 10-12, STA,  

1. Nye punkter til dagsorden.  

Ingen 

2. Orientering ved formanden JOA.  

Seahawk i Rigsfællesskabet forbedres. Træning fungerer fint samt tilpasning af rutiner. 

Vedligeholdelse koncept afprøves og justeres. 

SEP: PR for Lynx fortid-nutid-fremtid bør kunne beskrives. Busser sættes ind fra København 

og stopper i byer på vej over til Viborg. Se Invitation.   

  

3. Medlemsstatus ved AHJ.  

93 medlemmer. 

SEP. Kontakter KD NES for medlemskab mm. 

3.1 Associerede medlemmer. 1 

LAN tilbydes medlemskab. Aktion  JOA. TAL laver udkast til invitation om medlemskab. 

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

4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.  

AHJ.  Udkast for årets Regnskab for året uddelt. Bem. Ønske om specificering af udgifter for 

bestyrelses møder. 

  

5. Medlems rekruttering. STA. 

Medlemskab på hjemmeside. STA taler med TUR. Status. 

STA . Udkast om rekruttering klargøres til MFF GF. Status. 

SEP. Artikler i blad Officeren og CS Bladet om MFF, Lokal Aviser i Viborg m. fl.. Aktion STA. 

  

6. Planlægning af mødedatoer. 



MFF bestyrelsesmøde,torsdag  30.11. 2017, kl. 15 ved Holmen evt. ved SOS.  

Planlægning af  MFF GF. Dato 30.11.2017. Møder ved 16 tiden på Holmen, i Marineforenings 

lokaler, 1. sal.  

  

7. Info om tildeling af æresmedlemskab. 

STA. Klargøres til MFF GF, er sendt til bestyrelsen. 

  

8. Forberedelse af MFF GF 

MFF GF. Dato 30 .11.2017. Der er åbent fra kl. 16:00. Se MFF Vedtægter på MFF Hj-side, 

medlemmer kan sende forslag.  

Kl. 1700: Selve MFF- GF starter. Under MFF-GF punkt evt. Etablere en ny lille gruppe af MFF 

medlemmer som fokuserer på MFF historie.  

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 

sunamien, som ramte det lille bosted. Evakuering af ca. 80 mennesker. Søværnet hjælper Grønland 

med SAR.  

Dette foredrag må vores medlemmer ikke gå glip af. Mød talstærk op. 

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

Kl. ca.21 Afslutning og oprydning. Flere har tjeneste/arbejde næste dag. 

Ramme MFF GF: Tilmelding er udsendt.. Foredrag. NEU ca. 1. time, Emne Søværnet hjælper 

Grønland med SAR.  

Spisning. Sted. Holmen, Marineforeningens Lokaler, 1. sal.   

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

 

9. Info om Facebook.  

JOA vil reklamere for siden. Sunami 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 Catalin- éns tid og til 

selvstændig ESK 722. SEP har kontakt til ESK 721. 

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. Se på oplevelser og 

incidents. 



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

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

Se link med billeder med Marineflyvere mm. : 

https://www.google.dk/search?q=marineflyver&client=firefox-b-

ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR4oqzkqXXAhUF_aQKHSdaB8

YQsAQIOw&biw=1280&bih=628 

MFF bør arbejde med PR med at fokusere på ”Hvorfor gør vi i SVF/ SHT/ ESK 723 som vi gør? 

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. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde.  

MFF bestyrelsesmøde, fredag 30.11. 2017, BEMÆRK: kl. 1500, ved Holmen evt. SOS. 

 

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

Lynx Sun Down. Invitationer sendt ud. Pt. 12 fra MFF, flere med ledsager. Alt i alt pt. ca.150 

inkl. fra MFF. Gerne mange som arbejdede med Lynx bør møde op.  

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 m. fl. som fløj Lynx til DK. Kan MFF medlemmer 

assistere med flere navne om Lynx første flyvning 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 opr. Det 

kunne f.eks. Søværnets TAK og FMI.    

http://www.navalhistory.dk/Danish/Flyvning/Flyvetjenesten.htm
http://www.navalhistory.dk/Danish/Flyvning/Flyvetjenesten.htm
https://www.google.dk/search?q=marineflyver&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR4oqzkqXXAhUF_aQKHSdaB8YQsAQIOw&biw=1280&bih=628
https://www.google.dk/search?q=marineflyver&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR4oqzkqXXAhUF_aQKHSdaB8YQsAQIOw&biw=1280&bih=628
https://www.google.dk/search?q=marineflyver&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR4oqzkqXXAhUF_aQKHSdaB8YQsAQIOw&biw=1280&bih=628


JOA samler personlige data. Datatilsynets krav skal efterleves. Medlemmers personlige data sendes 

direkte til JOA. 

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.   

Såfremt Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal udfærdige kort til medlemmerne, skal man 

bede om følgende via mail eller pr. post: 

Foto 

Fulde navn 

Fødselsdato  (ikke CPR nr.) 

Medarbejdernummer (Vi har alle sådan et nr. når vi har været ansat i Forsvaret) 

Spørgsmål om HR? Ring til HR-rådgivningen på telefon 728 19000.   

Emnet tages op på MFF-GF. Hvem af vores medlemmer er interesseret i et Pensionist kort? 

  

MVH/TAL  

  


