Kontingent til MFF:
Det er tid til indbetaling af Kontingent 150 kr. (Ikke Æredes medlemmer og ikke nye ESK 723
medlemmer. Ref. MFF nye vedtægter). Rekrutterings pleje.
Reg. Nr.: 1551
Konto nr.: 001 001 77 34
MVH/AHJ

MFF-GF 30. nov. 2017. Holmen, kl. 17- ca. 21.
1. Valg af dirigent.
SVA blev valgt.
2. JOA. Formanden for Marineflyverforeningens beretning 30. NOV. 2017.
Der har været afholdt et medlemsarrangement i august i Karup. Vi er i fuld gang med planlægningen af
Lynx Sundown i Viborg den 28. DEC. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i MFF. Tre ordinære, et i
forbindelse med medlemsarrangementet og nu et i forbindelse med GF.
Foreningen har en sund økonomi. Hvorfor det er bestyrelsens ønske at bidrage med 10.000 kr. til Lynx
Sundown. Det samme beløb som ESK723 personaleforening også bidrager med. Gennemgang af
regnskabet vil foregå separat.
Til det første bestyrelsesmøde i marts her på Holmen tiltrådte jeg som ny formand i MFF. En måske lidt
kontroversiel begivenhed, da jeg er den første med FLV baggrund. Det er i hvert fald en synlig
manifestation af skiftet til FLV.
Vi har i det forgangne år desværre oplevet et fald i antallet af medlemmer, bl.a. mistede vi
bestyrelsesmedlem Ole Kjær, som var et af de store koryfæer inden for flyvning med Lynx. Det betød, at vi
sagde velkommen til PZP som nyt bestyrelsesmedlem.
Frafaldet af medlemmer bliver desværre ikke helt opvejet af tilgangen af nye. Vi risikerer derfor på et
tidspunkt ikke at kunne leve op til MFF formål, som beskrevet i vedtægterne:
Stk. 1. Foreningens formål er at styrke og bevare den særegne korpsånd og professionalisme, der
kendetegner personel, der har været eller er tjenstgørende i Eskadrille 723.
Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe bånd mellem nutiden og fortiden i og uden for tjenesten. Dette
gøres gennem afholdelse af selskabelige og faglige arrangementer, der tillige kan have et historisk islæt
med relation til enhedens virke.
Bestyrelsen har derfor arbejdet med et tiltag, der skal styrke forbindelsen mellem MFF og ESK 723. Vi
foreslår derfor, at alle aktive medlemmer i 723 tilbydes gratis medlemsskab af MFF, så længe de forretter
tjeneste i 723. Forslaget skal således ses som et forsøg på at skabe en forening, der kan bevare det enkelte
medlems tilknytning til forsvaret, herunder 723 og SVN. Forslaget til vedtægtsændringer kommer i et
senere punkt på dagsorden.
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Et andet tiltag er oprettelsen af MFF Facebook gruppe. Fordelen ved Facebook kontra en hjemmeside er,
at det i højere grad er medlemmerne der gennem opslag, kommentarer, videoer m.m. kan skabe en mere
levende og direkte kobling mellem foreningens medlemmer.
Medlemsarrangementet blev flyttet fra maj måned, grundet sammenfaldet med IOC i Nordatlanten, til
august måned. Her kunne foreningens medlemmer se, at 723 er kommet meget godt på plads i de nye og
meget fine faciliteter. Koblet med nye helikoptere og nye medarbejdere betyder, at kulturen i enheden er
under pres. Hvem er vi og hvor er vi på vej hen? CH HW LAN, som gav et meget ærligt foredrag, talte
netop om MFF vigtige betydningen i forhold til disse spørgsmål. Foreningen rummer mange små og store
historiske begivenheder, aktioner, operationer eller finurlige situationer som vi kan være stolte af, grine
af og som er med til at definere, hvem vi er i 723. Men for at dette kan ske, er det vigtigt, at der er en aktiv
kobling mellem nye og gamle medlemmer. Her skal det siges, at LAN meget gerne vil være associeret
medlem.
ESK 723 update:
-Gennemført SHOL på VDRN, IVER, ABSL – sidste SHOL gennemføres marts 2018 på Knud Rasmussen
klassen. -IOC blev gennemført maj 2018, FOC gennemføres i uge 49. -Vagtskifte i Nordatlanten mellem
Lynx og Seahawk sker den 12/12 kl. 12. -Den officielle afslutningsreception er fredag den 15. DEC i Karup,
hvor FC har meldt sin ankomst. -Vi forventer at der vil blive gennemført salgsflyvninger med Lynx ind i
2018. -Det sidste hold Lynx piloter sendes af sted til Seahawk omskoling i USA jan ’18.
Vi har nået rigtig meget siden de første Seahawk ankom maj 2016, men vi må også erkende at
vedligeholdelsestiden har været længere end ventet og af flyvning har været lavere end beregnet. Det
meget positive er, at vi her i efteråret har set betydelig fremgang på begge parametre.
Næste medlemsarrangement er torsdag den 28. december, hvor alle foreningens medlemmer er inviteret
med til Lynx Sundown. Vi er på nuværende tidspunkt på ca. 200 deltagere. Det tegner til at blive en
fantastisk fest.
Det næste medlemsmøde i 2018 finder sted torsdag den 17. maj i Karup. Tak for ordet.
Dirigenter forespurgte MFF-GF om bemærkninger til FM-MFF redegørelse og beløb til Lynx Sundown.
MFF-GF godkendte FM-MFF redegørelse.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. AHJ. Planlægger revision primo-medio nov.
2017. Regnskab udsendes senest 17. nov. til medlemmer. MFF-GF godkendte års- regnskabet.
4. Planer og forslag fra bestyrelse og medlemmer.
a: Tildeling af æresmedlemskab, forslag til rev. Vedtægter. STA. Blev godkendt af MFF-GF.
b: Medlems rekruttering, forslag til rev. Vedtægter. STA. Blev godkendt af MFF-GF.
HAS. Forslag til mindre rettelser i tekstformuleringen i vedtægter, som blev vedtaget af MFF-GF. STA har
foranlediget at vedtægter er rettet på MFF HJ-side.
c: Pensionistkort. TAL. Forsvarsministeriets Personalestyrelse skriver 14-12-2017:
Udstedelse af kort til pensionister er midlertidigt sat i bero, henset til at Værns fælles
Forsvarskommando i øjeblikket evaluerer anvendelsen af kortet.
Resultatet af evalueringen forventes at foreligge inden for den nærmeste fremtid.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil snarest herefter kontakte dig.
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For pensionerede medarbejdere uden ID-kort skal adgang til militære etablissementer
indtil da ske ved lokale aftaler med det enkelte etablissement (f.eks. ved anvendelse af
gæsteliste, gæstekort eller lignende).
5. Fremlæggelse af budget. AHJ. 92 medlemmer x 150 kr. = 13800 kr. (Æredes medlemmer og nye ESK
medlemmer fritages for kontingent. Rekrutteringspleje.
6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 150 kr. Blev godkendt af MFF-GF.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
a. Formanden er normalt ikke på valg. JOA FM.
b. Den øvrige bestyrelse er på valg hvert andet år. Næstformand og bestyrelsesmedlem for
sociale arrangementer i ulige år. STA NFM, SEP fortsætter.
c. Kasserer (og sekretæren) bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer og bestyrelsesmedlem
for særlige arrangementer i lige år.
d. Suppleant 1 er på valg i ulige årstal eller efter oprykning til bestyrelsespost. ZIU fortsætter.
e. Suppleant 2 er på valg i lige årstal eller efter oprykning til bestyrelsespost. MSP valgt.
f. Revisor 1 er på valg i ulige årstal. KCH fortsætter.
g. Revisor 2 er på valg i lige årstal.
8. Eventuelt.
SEP. At flyverkommandoordre F1 fastsatte i slutningen af 60érne og begyndelsen af 70érne at
helikopteren ombord på inspektionsskibene skulle være til rådighed for flyvning når lys og
vejrforholdene tillod det. Det har mange besætninger og dygtige teknikkere medvirket til siden da.
Siden vi fik LYNX har et stort hold specialister fra alle faggrupper af teknikkere, ingeniører, officerer,
hovedværkstedsmekanikkere brugt tusindvis af timer på at LYNX har kunnet leve så længe og flyve
sikkert. Jeg tænker på opgradering af motorer, nye gearkasser, ESM, TDS, OHTS, Floating gear, nyt stel,
nye rotor blade, osv.
Herefter sluttede MFF-GF og dirigenten takkede for god vind, ro og fordragelighed.

Foredrag.
NEU startede et spændende foredrag med billeder fra SAR operationen i Grønland ca. 100 km
nord for Uummannaq.
Flot professionelt opgave i Grønland med LYNX og besætnings sidste store indsats fra skib. Det vigtige og
vanskelige redningsarbejde. Tsunami var ca. 100 km nord for Uummannaq, hvor man i den foregående
SAR hentede de 2 døde Grønlændere. Flyvning blev foretaget fra Sdr. Strøm til nord for Uummannaq.
Det viste sig at en fjeldside var faldet i vandet, 1,3 km oppe, 300 meter bredt. Tsunami blev 90 meter høj
tættest ved. Den efterfølgende ca. 30-50 m. høje bølge fra tsunamien, som ramte et af de små bosteder.
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Lynx og besætning evakuerer to bygder, samlet 64 mennesker. Lynx besætningen fik evakueret den ene
bygd på 40 minutter. Det er professionelt arbejde.
VDRN og EJMI var indsat i operationen. Lynx og besætning blev indsat i 26 timer, helikopter blev til sidste
fløjet ud. Desværre brækkede HF, VG-1 virkede ikke, var helt død.
Søværnet hjælper bl.a. Grønland med SAR til gavn for Rigsfællesskabet. NEU forklarede på en spændende
og professionel måde selve operations forskellige faser illustreret med ganske realistiske billeder, samt
indslag med video for at illustrere de store materielle skader, som naturen kan forårsage på de små
samfund langs kysten af Grønland.

Skafning.
Alle blev mætte og der var noget mad tilovers. Det var en Rigtig god aften.
God Jul til alle
Mvh /TAL
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