MFF-B møde 24. jun. 2021. KAR
Hej MFF-B medlemmer,
MFF-B møde agenda, ny dato torsdag 24. jun. 2021, Spisning kl. 12. MFF-B i ESK 723, 13 40.

1. Lynx bog forventes først til 2.SEP. 2021. Samme kunder som købte F-16 bogen.
Dette er bekræftet af de to forfattere til bogen, Henning og MET.
2. Orientering ved MFF-formanden BOR.
a) Forberedelser til MFF-GF blev drøftet.
b) Der blev afholdt MFF-GF i Karup den 24-25 juni, 2021 hvor formanden skal takke for det gode humør og
den konstruktive tone. MFF-GF blev enige om at se fremad og gøre forsøget på, at hverve flere yngre
medlemmer blandt de aktive i ESK 723. Det skal desuden pointeres, at MFF forsøger en bedre og mere
gennemskuelig planlægning frem mod næste MFF-GF.

3. Medlems status.71 medlemmer. TAL og AHJ laver oversigt over operative i ESK 723, som ikke skal betale
kontingent.
3.1 Associerede medlemmer. 1, YDE. HUA, Stationschef, KAR, er nu associeret medlem af MFF.
Associerede medlemmer betaler kontingent. Hjælper med bl.a. foredrags tilbud og emner.
4. Økonomi. Status: AHJ. Økonomi: 25686,27kr.
Indbetaling 150 kr. MFF-konto: Reg. Nr.1551 Konto nr. 0010017734. MFF-medlemmer som mangler
at indbetal kontingent.
STA og TAL vil gerne assistere med PBS. AHJ, Betalingssystem ”PBS”. Status. Ca. 1000 kr. årligt.
Godkendt af MFF-B nov. 2018. Dette, PBS opfylder Datatilsynets krav om beskyttelse af MFF indsamlede
data på vores medlemmer.
5. BOR. Liste over tidligere operative som har forladt tjeneste. Evt. nye medlemmer. Kunne det være muligt
med et punkt på Afgangsseddel?
6. Planlægning af mødedatoer. BEMÆRK, MFF-GF, udskydes til 24-25 jun. 2021, KAR.
MFF-Medlemsmøde, 2. sep. 2021. samtidig med Lynx bogen, udgivelse. Mere herom senere.
MFF-GF planlæges til nov. 2021. Forinden et MFF-B møde. Mere herom senere.
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. BOR giver status. JEL er pt. i
udlandet.
MFF vil forsøge invitere de første 3 kandidater til 2.SEP. 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.
Vigtigt der skal findes 3 nye kandidater til ÆRES-væg. BOR giver status. Har sat folk i ESK 723 i gang med
opgaven.

8. Status: BOR. Fælles arrangement mellem MFF og ESK 723, hvor MFF kan finde nye medlemmer, fx
ved lynx udgivelse. Model fx Grill, hygge og evt. fordrag i ESK723.
9. Info om Facebook. Der må ikke stå private navne på denne Facebook, pga. nye krav fra forsvaret, for at
beskytte forsvarets personel.
STA. MFF skal sikre at tekst på Facebook ikke kompromitteres jf. Datatilsynet.
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.
11.Næste bestyrelsesmøde. MFF-bestyrelsesmøde 2. sep. 2021.
12.MFF er godkendt som Traditionsbærende foreninger og dets rammer.
13.Eventuelt.
a) Status: STA. fx Søværnets TAK og FMI. Måske 2 kandidater?
b) MFF-Historisk arbejdsgruppe:
Materialer fra Søværns Orientering og fra ESK 721’s Scrapbøger over avisartikler fra Catalina, PBY-5A og
6A og Sikorsky S-55, Alouette III. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven.
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) STA kontakter LEY for at høre om han er interesseret i at koordinere og stå for arbejdet i forbindelse
med afsløring af Æresvæggen til arrangementet til 2. sep. 2021.
e) MFF opfordres til at fremstille artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt i lokaleaviser i Viborg og
Herning. Sagen afventer indtil medlemmer kan løfte opgaven. BOR vil undersøge denne mulighed.
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…

