
MFF-B møde på FAK 23. aug. 2019. JOA 
  

MFF-B møde 23. aug. 2019. På Forsvarsakademiet, Svanemøllen, start kl. 13.00-ca.15.00. Bygning 27,  

1. Nye punkter til dagsorden.    

a) Info om MHS-begravelse. MFF var tilstede og krans var fremskaffet. 5 mand fra MFF mødte op til 
begravelsen. 

b) JOA, Der mangler en liste over de operative i ESK 723, som ikke skal betale kontingent?  

Listen er fremsendt til TAL forud for mødet. AHJ og TAL er i gang med opgaven. 

c) Tiltag for at rekruttere nye medlemmer. Fx MFF – historie via Æres og anerkendelses væg i ESK 723. 
Herunder godkendelse af forslag til kandidater, indkøb af A4-rammer. 

De valgte kandidater til æresvæggen fastholdes. Arbejdet er i fuld gang. 

d) Afregning af MFF- hj. - side med TUR. 

AHJ tager kontakt til TUR og får styr på økonomien. 

e) Helikopter til Søværnets Inspektionsskibe, Udkast. 

Det første udkast til beskrivelse af MFF-historie begynder med forliset af Hans Hedtoft 30. januar 1959. En 
begivenhed der blev skelsættende for dansk marineflyvning, men det var ikke her marineflyvning i DK havde 
sin oprindelse.  

Det blev derfor vedtaget, at beskrivelsen af MFF-historie skal starte med den første Marineflyvning i DK.      

f) Invitation FSNVÆR, Store flyvedag, 24.aug. 2019 i HG 2, er aflyst, grundet bl.a. at Roskilde lufthavn har 
et tilsvarende event ugen før.  

g) Dato for udgivelse af LYNX -bogen (forventes i 2020 maj? Ref. Henning, fotograf 07.08.2019), samt evt. 
et MFF-event i 2020. 

MFF-bestyrelse ønsker at fejre udgivelsen af Lynx-bogen med en større begivenhed. Der arrangeres derfor 
et medlemsmøde på Karup i forbindelse med udgivelsen, hvor Æresvæggen samtidigt bliver afsløret.  

2.Orientering ved formanden JOA.  

ESK723 har rundet de første 4000 fløjne timer med MH-60R. Sommeren er gået godt med operationer i 
Nordatlanten ombord på både Thetis-kl., Iver-kl. og Absalon-kl.  

Der har været mange spændende og vigtige opgaver: SAR, fiskeriinspektion, brand og selvfølgelig 
fremvisning af de store skibe ved flere havneanløb. Start august er gået med de militærfaglige vurderinger af 
en eventuel opgave ved Hormuz-strædet.  

Vedligeholdelse: Der er reduceret kraftigt på eftersynstiderne og vi kan nu matche US Navy på de fleste 
mindre eftersyn. Om et par uger afprøver vi phase-eftersyn (200 timers) i toholdsskifts. Håbet er at kunne 
gennemføre på to uger. For to år siden var gulvtiden på dette eftersyn 13-15 uger.  



Den store bekymring nu er de store eftersyn i Aalborg og overgangen til Forsvarets 
Vedligeholdelsestjeneste. Til eskadrille-seminaret i maj måned blev det meldt ud, at Flyvevåbnets ledelse 
ønsker større fleksibilitet og en øget taktisk anvendelse af MH-60R i Nordatlanten.  

Det vil medføre en ændring af besætningssammensætningen, hvor opgaven som LSCM og 1. tekniker i dag 
varetages af en person, så ønskes det fremadrettet opbygget til at blive varetaget af to personer i hver deres 
stilling. Det var en udmelding, der desværre har givet dårlig stemning i Eskadrillen. 

3.Medlems status.  

AHJ. 87 medlemmer 

3.1 Associerede medlemmer. 2 LAN, YDE. betaler kontingent. Hjælper med bl.a. foredrags tilbud og 
emner.     

STA vil forsøge at rekruttere et par af de tætte samarbejdspartnere 

4.AHJ. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.  

Der er 23.292 kr. på kontoen, hvoraf 18 medlemmer mangler at betale 

MFF-kontingent. Indbetaling 150 kr. MFF-konto: Reg. Nr.1551   Konto nr. 0010017734.  

AHJ Betalingssystem ”PBS”. koster. Ca. 1000 kr. årligt. Godkendt af MFF-B nov. 2018. Sæt i gang snarest. 
STA vil gerne assistere med PBS.   PBS ”Betalingsservice WEB, apr. 2019”, er på 26 sider i alt. 

Det forventes at PBS er oppe at køre til MFF-GF. 

Der er sendt rykkere ud til medlemmer som ikke har betalt for 2018.  

5.Medlems rekruttering.  

JOA. Liste over tidligere operative som har forladt tjeneste. Evt. nye medlemmer.    

JOA udarbejder en rekrutteringsmail til de medarbejdere, der er afgået fra ESK723 de sidste par år.  

6.Planlægning af mødedatoer.  

MFF GF planlægges til den 14. eller 21. NOV efter samme koncept som sidste år.  

TAL taler med Hans Christian Bjerg (HCB) om lån af lokaler og Marineflyvehistorisk foredrag. 

7.Æres og anerkendelses væg i ESK 723.  

JOA. Forslag godkendt af MFF-B. ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.  

STA og TAL har opgaven når tiden tillader dette.  

De valgte kandidater til æresvæggen fastholdes. Arbejdet er i fuld gang. Væggen forventes præsenteret i 
forbindelse med bogudgivelse og medlemsmøde på Karup foråret 2020. 

Der udarbejdes en tekst med billede, den samlede besætning nævnes, Helikopter hale nr. nævnes, der 
indkøbes ramme A4,  



Formålet er at anerkende og mindes de ekstraordinære indsatser der igennem tiden er udført af 
marineflyvere eller personer med tilknytning til marineflyvning.  

ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG skal levendegøre SVF, SHT, ESK 723 - historie, de begivenheder og de 
mennesker som har været skelsættende for dansk marineflyvning, til de nuværende medarbejdere i ESK 
723.  

PROCEDURE CH ESK 723 bemyndiger MFF til at udvælge og indstille kandidater til ESK 723 
ÆRESVÆG. Det er MFF bestyrelse der udvælger egnede kandidater og MFF-generalforsamling der 
indstiller hvem der skal optages på ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.  

MFF Bestyrelse udvælger hvert år tre egnede kandidater, som præsenteres på MFF generalforsamling. 
Beslutning træffes gennem afstemning. Der udpeges en arbejdsgruppe på 2-3 personer, som får i opdrag at 
udarbejde tekst med et billed. Denne anerkendelse kan tilfalde personer der i regi af marineflyvning har 
leveret en heltemodig indsats, eller personer som igennem en lang årrække har leveret en utrættelig og 
bemærkelsesværdig arbejdspræstation til stor gavn for marineflyvning. Der kan udvælges enkeltpersoner, 
besætninger eller en samlet gruppe som kandidat. Fx, PEL, LEY. Jeppe. Flere kandidater?    

Kandidater til Æres og anerkendelses væg i ESK 723 fra Søværnet og Flyvevåbnet: - Medalje for Udmærket 
Lufttjeneste i Danmark og Internationalt. Kandidater med Tordenskiolds prisen. Kandidater med 
anerkendelser fra udlandet.    

8. Aflyst. 

9.Facebook. STA. Tilbud til MFF-medlemmer. MFF skal sikre at tekst på Facebook ikke kompromitteres jf. 
Datatilsynet.    

Det blev aftalt at Facebook-siden bør anvendes i større omfang end i dag. 

10.MFF-hjemmeside, TUR. MFF skal sikre at tekst på MFF-HJ-Side ikke kompromitteres jf. Datatilsynet.  

JOA skaffer et vellignende billede med Seahawk, ellers tror evt. nye medlemmer at det er for ”Alouette 
folket”.  

 

11.Næste bestyrelsesmøde.  

Afholdes i forbindelse med MFF-GF. 

12.Status: Traditionsbærende foreninger.  

STA. Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES). FES betinget sig, at bespisning med videre købes ved 
kantineleverandøren på tjenestesteder.    

Det blev i denne forbindelse diskuteret at flere møder i MFF fremadrettet bør flyttes til Karup. Det tages 
derfor op på næste GF, at GF fremadrettet flyttes til Karup.  

13.Eventuelt.  

a) STA kontakter diverse enheder for rekruttering. 



b) MFF-Historisk arbejdsgruppe. Materialer fra Søværns Orientering, fra ESK 721 Scrapbøger over 
avisartikler fra Catalina, PBY-5A og 6A og Sikorsky S-55. Flyvning i Søværnet startede længe før 
Flyvevåbnet som blev oprettet i 1950. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.  

c) Forslag til start af MFF-Historisk arbejdsgruppe: HRT vil gerne hjælpe. KAR vil blive lokation. Forhøjelse 
af kontingent til refusion af udgifter. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.  

d) Se pkt. c). 

e) udgår. 

f) Forslag til artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt lokale aviser i Viborg og Herning. Sagen 
afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.  

Det blev diskuteret, at arrangementet i forbindelse med bogudgivelsen og æresvæggen kunne være oplagt 
for medierne. 

g) Info om SVF-opstart. TAL har sendt oplæg til JOA tilpasning.  

Se punkt 1 e) 

h) Datoer for TV-2 om Seahawk JOA har opgaven.  

Udsendelserne har titlen ”Redning fra luften” og kan ses på TV2 PLAY.  

JOA lægger er link ud på MFF Facebook side. 

MVH/TAL  

  

 


