Marineflyverforeningen

23. maj 2003

Referat fra den stiftende generalforsamling (GF) for Marineflyverforeningen af 20. maj 2003 på Flyvestation
Værløse med 32 deltagere.
Som dirigent blev valgt formanden for A/G SVF, kommandørkaptajn KAS.
Vedtægterne blev drøftet og er blevet tilrettet, således som vedtaget, efter en meget grundig og fyldestgørende
debat.
Der blev bestyrelsesmedlemmer udpeget blandt af de 32 tilstedeværende nye medlemmer af
Marineflyverforeningen, se nedenfor.
Under eventuelt, afholdt den nyvalgte formand en spændende og fyldestgørende orientering om den potentielle
militære kapacitet, de nye fleksible støtteskibe giver landets ledelse.
Herunder blev der naturligt fokuseret på de maritime flyvetekniske og operative udfordringer disse skibe giver
SVF og ESK 722.
Bestyrelsen blev valgt og sammensat således:
- formand: STA
- næstformand: KAS
- sekretær/kasserer: TAL
- 1. bestyrelsesmedlem: VØR
- 2. bestyrelsesmedlem: TIL
- 1. suppleant: TUR
- 2. suppleant:, MTN
- 1. revisor: KJR
- 2. revisor: HND
Kontingentet blev fastsat til 100 kr.
Den efterfølgende middag med søflyverhistorier forløb i en festlig og meget hyggelig atmosfære, der i høj grad
kalder på en gentagelse.
På næste bestyrelsesmøde er dagsorden (DO) følgende:
- konstituering af bestyrelse.
- skitseprogram for sommeren og efteråret.
- inkorporering af nogle af TOL forslag, hvis muligt.
- tilskrive alle kandidater til Marineflyverforeningen som ikke har fået indmeldelsesblanket, vedlagt
indmeldelsesblanket og indbetalingskort.
- næste møde.
- evt.
Næste bestyrelsesmøde er berammet til onsdag den 11. juni 2003 kl. 16 - 1800. Til bestyrelsesmøderne blev det
besluttet, at invitere alle bestyrelsesmedlemmerne, inklusive suppleanter, med hver gang. Det blev endvidere
besluttet, at en administrativ medarbejder fra Søværnets Flyvetjeneste tilforordnes mod henblik på, at assistere
med sekretærfunktionen.
Næste GF med hovedtaler er fastsat til uge 47, torsdag den 20. november 2003, kl. 17 - 19, middag 1930 2230.
Referater, mail m.m. sendes til STA FØRST før udsendelse på mail.
Referent/Gerner
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