MFF-B møde agenda, ny dato 23. OKT. 2020 på Kastellet, Kommandantgården. Møde kl. 10 -13. MFF-B Spisning efter
mødet. STA låser op til Kommandantgården og skaffer kaffe med brød.
1.a) Info om TOL, KK Otto Lichtenberg og HGM. SSG Herman G. Møller er gået bort.
MFF var ikke til stede da begravelserne var afviklet før MFF fik besked.
b) Lynx bog forventes først til SEP. 2021. Det er de samme kunder som købte F-16 bogen.
Dette er bekræftet af de to forfattere til bogen, Henning og MET.

2. Orientering ved formanden JOA.
Med en Seahawk ved Grønland, en ved Færøerne og en ved Hormuzstrædet leverer ESK 723 i øjeblikket det vi skal.
Det første større eftersyn er blevet gennemført på Island. Det er første gang det store 200 timers eftersyn er blevet
uden for KAR. Det gik efter planen, på trods af COVID-19 restriktionerne.
ESK 723 skal have ny chef. JOA har fået ny stilling i Flyverkommandoen, som chef for helikoptersektionen. Den 1. nov.
2020 vil stafetten blive overdraget til den nye chef BOR.

3. Medlems status.78 medlemmer. TAL og AHJ laver oversigt over operative, som ikke skal betale kontingent.

3.1 Associerede medlemmer. 1, YDE. Evt. HUA
Associerede medlemmer betaler kontingent. Hjælper med bl.a. foredrags tilbud og emner.

4. Økonomi. Status: AHJ. Økonomi: 25.490,83.
Indbetaling 150 kr. MFF-konto: Reg. Nr.1551 Konto nr. 0010017734.
STA vil gerne assistere. AHJ, Betalingssystem ”PBS”. Status. Ca. 1000 kr. årligt. Godkendt af MFF-B nov. 2018.
Nuværende MFF- medlemmer har betalt kontingent. Dette, PBS opfylder Datatilsynets krav om beskyttelse af MFF
indsamlede data på vores medlemmer.

5. Medlems rekruttering. Status: Hvem følger op? JOA. Liste over tidligere operative som har forladt tjeneste. Evt. nye
medlemmer. Kunne det være muligt med et punkt på Afgangsseddel?
Grundet de mange COVID-19 restriktioner er det ikke tidspunktet at rekruttere nye medlemmer. Vi vil derfor vente
med at skrive ud til de tidligere operative i ESK 723, indtil det bliver muligt at afholde et ordentligt
medlemsarrangement.

6. Planlægning af mødedatoer. Pga. ingen indkvartering på militære tj-steder, samt risiko ved COVID-19 flyttes,
BEMÆRK, MFF-GF, udskydes til 15-16 APR. 2021, KAR, hvor COVID-19 restriktioner forhåbentlig er blevet fjernet.
Måske kan STA skaffe FA Karsten Fjord Larsen?
MFF-B møde flyttes til 5. FEB. 2021. Afvente fortsat udvikling af COVID-19 pandemi.

MFF-Medlemsmøde på FSNVÆR 25. aug. 2020 blev afviklet planmæssigt med spændende rundvisning i HG 1 og HG 2,
herefter var der spisning i HG 2. med af sprit mm. 20 deltagere.
Nye MFF-Medlemsmøde, afventer udvikling af COVID-19 pandemi. MFF forventer foråret 2021. Hvis forsvaret tillader
indkvartering.
Flyvestation Værløse, Store Flyvedag på Flyvestation 2020, aflyst.
7. Æres og anerkendelses væg i ESK 723. Forslag godkendt af MFF-B samt MFF-GF. ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.
PEL, LEY, JEP er de første som er valgt. JEL har klargjort diverse tekster til alle 3.
MFF vil forsøge invitere alle 3 til 15-16 APR. 2021.
JEL vil ligeledes fremstille kopier af den militære del af KN-Palle Krogh Thomsens erindringer til nuværende
tjenestegørende i ESK 723, så historien FLV og SVN kan fastholdes.
AHJ indkøber A3 rammer, til 4 år, 12 stk. så er rammerne ens og præsentable.

8. Status: JOA. Fælles arrangement mellem MFF og ESK 723, hvor MFF kan finde nye medlemmer.
Model fx Grill og hygge i messen. Afvente fortsat udvikling af COVID-19 pandemi. MFF-GF den 15-16 APR. 2021
planlægges gennemført som et fællesarrangement på KAR. Med foredrag, afsløring af æresvæggen, grill og hygge i
messen.

9. Info om Facebook. Status: Tilbud til MFF-medlemmer. STA. MFF skal sikre at tekst på Facebook ikke kompromitteres
jf. Datatilsynet. Flot at TUR er med til at opdatere MFF – Facebook side, da arktiske dele af Rigsfællesskabet bliver
mere og mere aktuelt.
Der planlægges også på afholdelse af et fæles arrangement i forbindelsen med udgivelsen af Lynx bogen til SEP. 2021.

10.MFF-hjemmeside drøftes. Status: TUR. MFF skal sikre at tekst på MFF-HJ-Side ikke kompromitteres jf. Datatilsynet.
TUR har sat KN Palle Krogh Thomsens erindringer ind på MFF HJ-side civile og militære. AHJ har sendt TUR betaling for
MFF HJ-side.

11.Næste bestyrelsesmøde. MFF-bestyrelsesmøde 5. FEB. 2021.

12.Status: Traditionsbærende foreninger og dets rammer. Model: Traditionsbærende aktiviteter.
STA: Sagen er afklaret med Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES). FES betinget sig, at bespisning med videre købes ved
kantineleverandøren på tjenestesteder. Tak til STA, vores MFF-B møde 23. OKT. 2020 blev afviklet i flotte rammer i
Kommandantgården i Kastellet. MFF er blevet godkendt som Traditionsbærende Forening. Punktet lukkes.

13.Eventuelt.
a) Status: STA. Forsøger at få flere med fra Seahawk myndigheder, fx Søværnets TAK og FMI. Måske 2 kandidater?

b) MFF-Historisk arbejdsgruppe. Materialer fra Søværns Orientering, fra ESK 721 Scrapbøger over avisartikler fra
Catalina, PBY-5A og 6A og Sikorsky S-55. Husk Flyvning i Søværnet startede i 1912, længe før Flyvevåbnet som
startede i 1950. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.
c) Forslag til start af MFF-Historisk arbejdsgruppe: Ny leder i FLV – historiske samling, Henrik Hjort, HRT, vil gerne
hjælpe.
KAR vil blive lokation. Forhøjelse af kontingent til refusion af udgifter. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte
opgaven.
d) JOA kontakter LEY for at høre om han er interesseret i at koordinere og stå for arbejdet. Skal ske i forbindelse med
afsløring af Æresvæggen til arrangementet til 15-16 APR. 2021.
e) MFF opfordres til at fremstille artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt lokale aviser i Viborg og Herning.
Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.

HUSK at sende ændrede data til MFF- sekretær, gernertm@privat.dk , så vi kan sende MFF- informationer til vores
MFF-medlemmer. MFF har været ud for at have fx forkerte tlf.nr. og forkerte mail-adr., så vi ikke kan kontakte jer.
MVH/TAL

Info: ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.
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 den historie, de begivenheder og de mennesker som har været
skelsættende for dansk marineflyvning, i den dagligdag de nuværende medarbejdere i ESK 723 bevæger sig i.
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 et billede med tilhørende tekst.
HVEM 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 kunne fx være fra Søværnet og Flyvevåbnet: - Medalje for
Udmærket Lufttjeneste i Danmark og Internationalt. - Tordenskiolds prisen. -Andre anerkendelser fra udlandet.

