Marineflyverforeningen

26. november 2004

Referat fra den 3. generalforsamling (GF) den 25. november 2004 på SOS, Holmen, med 26 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev valgt Kommandør, tidligere chef for SVF, NES.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning.
Foreningen har siden sidste generalforsamling afholdt 2 møder, 1 i Karup og 1 på Holmen. Det vurderes at
begge møder har været succesfulde. Med baggrund heri vurderer bestyrelsen at foreningen nu er ved at
komme ind i faste rammer hvor møderne holdes med faste mellemrum.
Medlemstallet er p.t. 79. Der kommer jævnligt enkelte nye medlemmer til. To medlemmer er afgået ved
døden i det forløbne år.
Møderne er valgt med 2 på Sjælland og 1 i Jylland. Det vurderes, at denne ordning er ideel, idet de fleste
medlemmer stadig har bopæl på sjælland. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at give et tilskud til rejsen
såfremt en mødedeltager skal bevæge sig over Storebælt.
Foreningen har nu fået en hjemmeside som TUR har lavet. Hjemmesiden har nået et flot stade, samtidig
med at den stadig udvikles.
Bestyrelsen har vurderet muligheden for at tilmelde sig Betalingsservice. Dette vurderes ikke økonomisk
hensigtsmæssigt før end medlemstallet nærmer sig 3 - 400 stykker.
Til møderne er foreningen jævnligt blevet opdateret omkring aktiviteterne i såvel det sejlende søværn som
det flyvende søværn.
Herudover har der været orientering ved Venstres forsvarspolitiske ordfører, ESK 722 vedr. Merlin
helikopteren, NAVIAIR ved ”human factor”. Medlemmerne har således opnået nogle gode kvalitative
foredrag.
Økonomien er god, hvorfor foreningen har givet opmærksomheder ved begravelser, besøg m.m.
Bestyrelsen forventer at ”stilen” fortsætter, idet der lægges vægt på et besøg ved SHT samt gode
orienteringer og evt. besøg. Herunder forventes det at der vil være et besøg på ABSALON til foråret.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Regnskab gennemgået og godkendt.
4 Planer og forslag fra bestyrelsen.
Selvom foreningen har vedtaget, at der skal holdes tre møder om året, hvoraf det første skal holdes i
Jylland/Karup, forslog formanden, at det første møde i 2005 bliver afholdt i Korsør. Årsagen hertil er, at
formanden har fået tilsagn om, at der i givet fald kan arrangeres et besøg ombord på det fleksible støtteskib
ABSALON i forbindelse med foreningens møde. Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag vedrørende tilpasning af vedtægterne vedrørende konsekvensrettelse af SVF til SHT
blev vedtaget.
Der afholdes 2 møder på Sjælland og 1 møde i Karup i 2005.
5. Fremlæggelse af budget.
Budget præsenteret og godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
Fortsat 100,00 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Bestyrelsesvalget blev gennemført med følgende sammensætning af den nye bestyrelse:

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

- formand
- næstformandKAS
- sekretær/kasserer
- 1. bestyrelsesmedlem
- 2. bestyrelsesmedlem
- 1. suppleant TUR
- 2. suppleant PPB
- 1. revisor
- 2. revisor

STA
VØR
TAL
TIL

KJR
HND

8. Eventuelt.
Intet.
Efter GF.
Der blev afholdt middag og et spændende foredrag af Forsvarsministeren Søren Gade.
Næste bestyrelsesmøde.
Berammet til 23. januar 2005 kl. 16 -18. Hele bestyrelsen inviteres til møderne.
Næste GF.
Næste GF med hovedtaler er fastsat til uge 48, november 2005, tentativ kl. 16 -1730, foredrag og middag
1730 - ca.2130.
E-post: Marineflyverforeningen@hotmail.com
Referent/TAL
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