
MARINEFLYVEFORENINGEN 4. december 2006

Referat fra generalforsamling den 30. november 2006 kl. 1530 på Søværnets
Officersskole, Marinestation København med 23 deltagere.

Næstformand Karsten Palle Hansen bød velkommen og meddelte, at formanden desværre
ville blive forsinket i ca. 1½ time (returtransport fra Holland).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bent Ejner Carlsen, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelser og det reviderede regnskab var udsendt i
overensstemmelse med vedtægterne, og generalforsamlingen var derfor lovlig og
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.
Næstformand Karsten Palle Hansen fremførte bestyrelsens beretning.
Marineflyverforeningen (MFF) er siden sidste generalforsamling ved at finde sin rutine.
Konceptet med at afholde 3 møder om året, hvoraf et er i Jylland, vurderes stadig at være
det mest optimale for foreningens drift.
Det er bestyrelsens intention, at dette koncept skal fortsætte.
Der er normalt ca. 25 medlemmer tilstede til MFF arrangementer. Bestyrelsen finder dette
tal passende, om end det ønskeligt kunne være højere.

Der har således siden sidste generalforsamling været afholdt to møder, et i Jylland og et
på Sjælland. Hertil kommer aftenens møde på Søværnets Officersskole.
Det første møde blev afholdt ved Søværnets Helikoptertjeneste (SHT) i Karup. Her gav
Chefen for ESK 724 en briefing vedrørende eskadrillens deployering til Irak i forbindelse
valget i landet. Derudover blev der givet en briefing og demonstration af flyvevåbnets nye
helikopter, EH-101.
Efter briefingerne var Danish Aerotech vært ved et meget flot og hyggeligt arrangement i
Messe Nord. Mødet blev afsluttet næste formiddag med fælles morgenmand i SHT.

Sæsonens andet møde blev holdt i Korsør ombord på det fleksible støtteskib Absalon.
Udover en rundvisning på søværnets nyeste enhed, blev der givet et indlæg ved venstres
næstformand i forsvarsudvalget Gitte Lillelund Bech.

I dag afholdes det tredje møde. Det bliver ligesom tidligere et fælles arrangement med
Søe-Lieutnant-Selskabet (SLS).
Dagens emne er maritim sikkerhed og hvad søværnet kan bidrage med i denne
sammenhæng. Debattørerne, Forsvarsmister Søren Gade og sekretariatschef Birgit
Sølling Olsen fra Søfartsstyrelsen, er således anmodet om, eksempelvis at tage tråden op
efter Chef SOK indlæg i Jyllandsposten, hvor han luftede mulighederne for, hvad
søværnet også kan anvendes til, herunder narkotikabekæmpelse og deltagelse i kampen
mod fx pirateri.

Medlemsskaren består af såvel aktive som tidligere marineflyvere. Dette vurderes også
fremadrettet at skulle udgøre den alt overvejende del af medlemmerne. Bestyrelsen har
dog fundet det opportunt, at fremsætte forslag til generalforsamlingen om, at det også skal
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være muligt for personer med en speciel interesse i maritim flyvning eller en speciel
tilknytning til SHT at kunne blive medlem.

Økonomisk kører foreningen godt. Vi har løbende ca. 10.000 kr. til rådighed til forskellige
arrangement. Der ydes således stadig støtte til transport i visse tilfælde, ligesom der ofte
ydes økonomisk støtte til bespisningen i forbindelse med foreningens arrangementer.

Medlemstallet er langsomt med støt stigende. Det aktuelle tal i skrivende stund er 97.
Bestyrelsens håber på at medlem nr. 100 snart viser sig.

Foreningens hjemmeside kører også godt. TUR er stadig webmaster, et hverv der
udfyldes til stor tilfredshed.

Foreningens medlemmer er i år inviteret med til SHT julefrokost. Det er af praktiske
årsager bestemt, at det kun er medlemmerne af MFF, der får tilsendt denne invitation.
Andre tidligere SVF’ere der kunne ønske sig at deltage, må selv henvende sig til SHT.

Jf. indledningen på beretningen forventer bestyrelsen, at sæsonens 2007 vil forløbe på
samme sæt og vis som i 2006. Bestyrelsen forventer således også, at fremtidige
arrangementer kan blive afholdt i fællesskab med andre foreninger som fx SLS.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Kassereren foretog en kort gennemgang af det udsendte regnskab, der var blevet
revideret af revisor 1 Ole Kjær og Gerner Thalsø-Madsen, idet det ikke havde været muligt
at involvere revisor 2.

Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.

4. Planer og forslag fra bestyrelse.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændring, der indebar mulighed for at
optage associerede medlemmer, og næstformanden uddybede baggrunden i tilknytning til
formandens beretning.
Efter enkelte kommentarer blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Som nævnt i formandens beretning er det fortsat hensigten at afholde 2 årlige
mødeaktiviteter (forår og eftersommer/efterår) udover generalforsamlingen. Den ene på
Flyvestation Karup og den anden på Sjælland. Karakteren af aktiviteterne vil kunne
påvirke den "etablerede" praksis med Jylland om foråret og Sjælland eftersommer/efterår.

5. Fremlæggelse af budget.
Kassereren fremlagde budgettet, der omfatter indtægter på 9.500 kr. og udgifter på i alt
7.800 kr. med et resulterende overskud på 1.700 kr.
Budgettet blev taget til efterretning.

6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent på 100,00 kr., hvilket blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Kassereren Villy Schjøtt blev genvalgt.
Som bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer blev Claus Haas valgt.
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Suppleant 2 Palle Bork blev genvalgt.
Som revisor 2 blev Bjarne Türck valgt.

8. Eventuelt.
Det blev bemærket, at hjemmesiden ikke indeholder oplysning om kontingentets størrelse,
og bestyrelsen vil debattere emnet på næste møde.

Der var forslag om en forudgående informering/briefing af medlemmerne om diverse
holdninger i forbindelse med foredragsholderes indlæg. Der var enighed om at dette i givet
fald kunne imødekommes i form af udsendelse af materiale fra bestyrelsesmøder eller
medlemsmøder som direkte mail/post til medlemmerne. Bestyrelsesmøderne indeholder
altid punkt 2, der er orientering ved formanden, hvorunder der gives en status for
situationen i SHT. Der vil være forskellige emner, der ikke kan lægges ud på hjemmesiden
af politiske årsager.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1620.

Efter generalforsamlingen var der 2 gange ca. ½ times indlæg om Global maritim
sikkerhed i relation til dansk forsvarspolitik fra henholdsvis sekretariatschef Birgit Sølling
Olsen fra Søfartsstyrelsen og Forsvarsmister Søren Gade (V).

Birgit Sølling Olsen lagde hovedvægten i sit indlæg på det internationale pirateri, der
heldigvis er for nedadgående. Men hendes grundlæggende forklaring på dette faktum var
de betydelige ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat for både havne og skibe
som resultat af de mange forskellige tiltag i den internationale kamp mod terror.

Forsvarsministeren tog tråden efter omtalen af pirateri og henviste til Chef SOK indlæg i
Jyllandsposten, hvor han luftede mulighederne for, hvad søværnet også kan anvendes til,
herunder narkotikabekæmpelse og deltagelse i kampen mod fx pirateri. Ministeren
fastslog, at det absolut ikke er en fejl, at der fremover kommer flere sejlende enheder med
mulighed for helikopteroperationer samt, at der er forhandlinger i gang med forligspartierne
om den fremtidige anskaffelse af maritime helikoptere. Flere forskellige skibstyper vil give
politikerne flere muligheder i værktøjskassen for at kunne tilvejebringe styrkebidrag
forskellige steder i verden i forbindelse med udøvelsen af en aktiv udenrigspolitik.
Ministeren kunne naturligvis fremhæve de forskellige aktiviteter på landjorden med hæren
som bidragyder, men han udtrykte også sin tilfredshed med søværnets indsats ved
Libanon.

Der var stor spørgelyst i den efterfølgende spørgeperiode, og forsamlingen fik indtryk af
meget engagerede, medlevende og vidende foredragsholdere.

Herefter blev der serveret et glimrende og velforsynet bord med sild, fiskefilet, rejer,
diverse pålæg og ost samt dertil hørende drikkevarer.
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