MFF-B møde. Fredag 7. feb. 2020, Karup, kl. 12.
Mødes på Karup i Kantinen til spisning kl. 12 – 13.
MFF-B starter kl. 13 i ESK.

Nye punkter til dagsorden.
1. a) Afregning af MFF- hj. - side med TUR. Det er 2 forskellige regnskaber, et for kontingent
og et for udgifter, skal ikke sammenblandes, har MFF-B bestemt på sidste MFF-B på
Holmen. Ved STA medvirke er problemet løst tilfredsstillende. TUR anmodes at sende
regning for MFF HJ-Side til MFF kasserer som så betaler denne udgift. Betalingen er gået i
orden.
b) Marinens Flyvevæsen startede i 1912. Samt SVF-opstart. Helikopter til Søværnets
Inspektionsskibe.
Det første udkast til beskrivelse af forliset af Hans Hedtoft 30. januar 1959, er godkendt med
opstart af SVF. Det var en begivenhed der blev skelsættende for dansk marineflyvning.
Den første Marineflyvning. Marinens Flyvevæsen startede som nævnt allerede i 1912 med
Luftfartøjet GLENTEN. Det var Marinens Flyvevæsens første fly, som havde en 50 hk motor og en
tophastighed på 80 km/t.
c) Dato for udgivelse af LYNX -bogen (forventes senere på året. Ref. JOA). JOA har nedsat en
arb.-gruppe til et MFF-event i 2020, i Karup. MFF-bestyrelse ønsker at fejre udgivelsen af Lynxbogen med en større begivenhed sammen med ESK 723. Forlaget har endnu ikke meldt ud hvornår
de ønsker at udgive Lynx bogen. Det er efterhånden ikke sandsynligt, at det bliver i 1. halvår 2020.
MFF- bestyrelse ønsker derfor at gennemføre et fællesarrangement med foredrag, afsløring af
Æresvæggen i hangar 23 i Karup. JOA, har som nævnt nedsat en arbejdsgruppe i ESK723, der kan
udarbejde et program for dagen. Tidspunkt bliver 14-15. maj 2020 i KAR. Det er vigtigt, at der
bliver meldt dato ud tidligt og sendt invitationer ud. MFF vil gerne sørge for at rejse penge til
arrangementet. TKM og STA ønsker at bistå dette arbejde.
d) SVA. Medlemmer som er gået bort i 2020. VDR, Iver Andersen.
e) Pensionistforeningen på FSN VÆR har åbent tirsdage mellem kl. 10 -16. Tilmelding som
nyt medlem, sker på deres HJ-Side på link dk Tryk på FSNVÆR til højre, dernæst på billede af
Hangar 2, så kommer du ind på medlems tilmelding.
Storeflyvedag på FSNVÆR, HG 2, bliver 23.-24. aug. 2020. (23. aug. kan der evt. komme F-16 fly,
hvis ikke der skal ske afvisning opg.)
2.Orientering ved formanden JOA.
2020 bliver et travlt år for ESK723 og Seahawk. I uge 5 startede vi op med to kontinuerte stel i
Nordatlanten, dvs. en Seahawk ved Grønland og en ved Færøerne. Derudover er vi gået i gang

med forberedelsen til at sende en Seahawk afsted til Hormuz-strædet ombord på en af Søværnets
Fregatter. Forventet afgang medio 2020.
3.Medlems status.
AHJ. 80 medlemmer.
3.1 Associerede medlemmer. LAN, YDE, ny Nicolai V. Nielsen, betaler kontingent. Hjælper med
bl.a. foredrags tilbud og emner.
HW har fået ny wingchef. Han vil naturligvis blive inviteret med til fællesarrangementet og tilbudt
associeret medlemskab.
4.AHJ. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.
Der er 25844 kr. på kontoen. Kontingent 150kr. er betalt af nuværende MFF-medlemmer.
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. STA 1. møde
om PBS. Med PBS-vejledning ”Betalingsservice WEB, apr. 2019”, 26 sider i alt. Pga. AHJ private
firmas opgaver, udsættes start på PBS til kommende måneder.
Operative i ESK 723 skal Ikke betale kontingent, Nye rekrutterings tiltag.
5.Medlems rekruttering.
JOA udarbejder en rekrutteringsmail til de medarbejdere, der er afgået fra ESK723 de sidste par
år. Nye rekrutterings tiltag. Fortæl om fortid, nutid og fremtid.
6.Planlægning af mødedatoer.
JOA skal til tjeneste udland i foråret 2020, og til efterår igen til udlandet. JOA finder erstatning
som repræsentant fra ESK 723. JEL, NK i ESK723 og fg. Chef i JOA’s fravær er udpeget som 723
repræsentant.
MFF-B møde 7. feb. 2020 Viborg / Karup – Møde eftermiddag - SEP inviterer derefter på middag i
Viborg.
Event i Karup om Lynx bog 2020. Når ny dato er klarlagt, informeres alle i MFF.
MFF-medlemsmøder fremadrettet bør flyttes til Karup eller Korsør med skib.
MFF-Medlemsmøde 14.-15. maj 2020, FSN KAR. Kl. 15. Tilmelding udsendes senere.
MFF-GF 19. nov. 2020 i FSN KAR, ESK 723. Tilmelding udsendes senere.

7.Æres og Anerkendelses væg i ESK 723. 14-15 maj 2020 i KAR.
JOA. Forslag godkendt af MFF-B. ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.
STA og TAL fik godkendt forslag på MFF-B mødet. Billede og navn. Personer som er valgt.
De valgte kandidater til æresvæggen blev godkendt på den efterfølgende MFF-GF 21. nov. 2019,
Holmen.
Tekst er udarbejdede, billede, besætning nævnes, Helikopter hale nr. nævnes, der skal indkøbes
ramme A3,
8.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.
9.MFF-hjemmeside, TUR. MFF skal sikre at tekst på MFF-HJ-Side ikke kompromitteres jf.
Datatilsynet. HJ-SIDE opdateret.
JOA skaffer billeder med 3 typer helikoptere. JOA og TAL. Nyt Banner til MFF-HJ. Side er godkendt
og JOA sender nyt banner til TUR.
10.Næste bestyrelsesmøde.
MFF-B møde 14.-15. maj 2020, FSN KAR. Kl. 13.
MFF-B møde 18. september 2020 på Sjælland, FSNVÆR.
MFF-B møde 19. nov. 2020 på FSN KAR. kl. 15.
11.Status: Traditionsbærende foreninger.
STA. Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES). FES betinget sig, at bespisning med videre købes ved
kantineleverandøren på tjenestesteder. God løsning, vi skal finde en dato for denne mulighed.
12.Eventuelt.
a) STA kontakter diverse enheder for rekruttering.
b) og c) 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.
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. Transport godtgørelse kan søges ved MFF-kasserer. Der skal nedsættes en redaktions
gruppe. ESK 723 og MFF-B.

d) Forslag til artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt lokale aviser i Viborg og Herning. Fx
LYNX- bogen-event. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.
Bogudgivelsen og æresvæggen kunne være oplagt for medierne. Godkendt.
e) Info om SVF-opstart. TAL har sendt oplæg. Godkendt
f) Datoer for TV-2 om Seahawk JOA. Udsendelserne har titlen ”Redning fra luften” og kan ses på
TV2 PLAY. Se MFF Facebook
MVH/TAL

ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG
Formålet er at anerkende og mindes de ekstraordinære indsatser der igennem den historisk tid er
udført af marineflyvere eller personer med tilknytning til marineflyvning.
ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG skal levendegøre tiden fra 1912, Marinens Flyvevæsen til 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 ESK 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 (pt. STA og TAL), som får i opdrag at udarbejde tekst med et billede. 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.
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.

