
Kære marineflyvere.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2005 kl. 1600 i Bræddehytten, Marinestation
København.

Til stede: STA, KAS og TAL.

Afbud: VØR og TIL.

Dagsorden.
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
• ESBERN SNARE ligger i Korsør hvor der skal foretages installationer. Man forventer sejlprøver i ugerne

44 - 46 i 2005, hvor Ship Helicopter Operations Limits (SHOL) skal foretages i disse 3 uger med Lynx.
Det australske firma PRISM forestår SHOL-testen samtidig med, at der sker oplæring af dansk personel,
der kan anvendes i forbindelse med de nye helikopterbærende skibe.

• ABSALON klargøres til sejlads til USA hvor der skal foretages klimatiske afprøvninger.
• Patruljeskibene får plads til en EH-101 i hangaren. Helikopterdækket er lidt mindre end tilsvarende dæk

på Absalon-klassen.
• 2 stk. inspektionsfartøjer leveres til Søværnet i 2007 - 2008. Disse fartøjer skal afløse de gamle

grønlandskuttere.
• Til januar 2006 udsendes RFQ (Request for Quotation) for de 4 maritime helikoptere til Westland type

EH-101, Sikorsky type H-92 og MH 60 og NH Industries type NH 90.
• Canada har købt 28 stk. Sikorsky NH-92 samt 20 års vedligeholdelseskoncept.

3. Medlemsstatus.
Vi er 88 medlemmer (+ 2 udsendte indmeldelsespapirer).

4. Økonomi.
• Kassebeholdning på 9.954, 08 kr.
• Der mangler udbetaling til TUR af hans udlæg for hjemmesiden (TUR sender oversigt til VØR).

5. Hjemmeside.
Artiklerne til Danmarks Marineforening vil blive lagt på hjemmesiden.

6. Næste medlemsmøde, generalforsamling.
• Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 24. november 2005 kl.1700. STA udsender nærmere om

foredragsholder, spisning og sted i København.
• Jf. vedtægterne er følgende på valg i 2005 (ulige år):

• Næstformand (KAS)
• Bestyrelsesmedlem for sociale arrangementer (TAL).
• Suppleant 1 (TUR).
• Revisor 1 (KJR)

7. Næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 24. november 2005 kl. 1600. Nærmere følger.

8. Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 1655.
Venlig hilsen

Villy
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