
Kære marineflyvere.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 21. september 2007 kl. 1000 i foreningens
mødelokale i Marinens Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen, Nyholm.

Til stede: STA, KAS, TAL, HAS og VØR.

1. Nye punkter til dagsorden.
Punkt 12.

2. Orientering ved formanden.
§ Der er desværre stadig problemer med motorer til flyene.
§ Nye metoder for rekruttering af piloter, fx piloter fra flyvevåbnet, der vil få en

navigatorisk uddannelse før omskoling til LYNX.
§ Den 12. oktober 2007 til 12 kadetter fra søværnet komme på besøg ved SHT for at

høre nærmere om uddannelserne til pilot og observatør.
§ Der er principiel godkendelse af muligheden for at ansætte piloter fra ikke NATO

lande på kortvarig kontrakt, men der mangler stadig den juridiske vurdering.
§ I morgen den 22. september 2007 bliver det nye inspektionsfartøj navngivet.

Skroget er bygget i Polen og skibet bliver udrustet på Karstensens Skibsværft A/S i
Skagen.

3. Medlemsstatus.
§ Vi er nu 103. Senest tilkommen er Steen Justesen.
§ 1 medlem er flyttet og "forsvundet" og e-mail adressen har ikke fungeret i mere end

1 år.

4. Økonomi.
§ Indestående: 14.843,56 kr.
§ 1 medlem mangler at betale kontingent ("forsvundet").
§ Der udestår betaling for hjemmesiden. Webmasteren kommer med bilag.

5. Hjemmeside.
§ Næstformanden vil undersøge muligheden for tilladelse til at få en artikel fra bladet

Danske Officerer med titlen "Danmark har brug for maritime helikoptere" lagt ind på
hjemmesiden.

6. Den 25. oktober 2007 i Karup.
§ Detaljerne vedrørende den tidligere omtalte festligholdelse af Ole Kjærs afsked fra

SHT vil tilgå medlemmerne, når der er skabt endelig klarhed over arrangementet,
der vil blive forestået af SHT/personaleforeningen.

7. MFF fest den 17. november 2007 i Søofficersforeningens lokaler.
§ Forslag til indbydelse blev godkendt. Sekretæren vil udsende en "følgeskrivelse"

sammen med indbydelsen snarest muligt.

8. Næste bestyrelsesmøde.
§ Fredag den 2. november 2007 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens

Bibliotek, Nyholm.
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9. Generalforsamling.
§ Torsdag den 29. november 2007 kl. 1700 i Bræddehytten, Nyholm.
§ Der undersøges forskellige muligheder for underholdning inden middagen.

10. Udnævnelse af eventuelle æresmedlemmer.
Der udspandt sig en længevarende debat om kriterier for udnævnelse af
æresmedlemmer. Formanden vil fremføre sagen på den næste generalforsamling.
Kriterierne kunne være:
§ Et medlem der har været en god formidler og udført en påskønnelsesværdig

indsats for foreningen.
§ Et medlem der har været aktiv og har medvirket til at skaffe resultater for den

maritime flyvning og foreningen.

11. Associerede medlemmer.
§ Eventuelle emner blev drøftet.
§ Punktet skal være et fast punkt på fremtidige dagsordener.

12. Ny bog om marineflyvere.
§ Per Herholdt Jensen kunne være ankermand ved en beskrivelse af SHT op til i dag.
§ Der var enighed om, at det kunne være interessant, hvis der kunne skrives en bog

(eventuelt opdelt) med hele den maritime flyvnings historie. Selv om der allerede
findes enkelte værker om den tidlige flyvning, vurderes de ikke at være
tilstrækkeligt velfunderede, idet der er kommet en del nyt forskningsmateriale for
dagen i de senere år.

§ Der var enighed om at invitere Per Herholdt Jensen til en uformel drøftelse med
bestyrelsen, så snart det kan lade sig gøre.

13. Eventuelt.
§ Foreningen har modtaget 19 blå fajancesøværnsplatter af medlemmet John

Jensen. De er modtaget med tak, men der er et betydeligt problem med at vise
dem for andre, idet foreningen som bekendt ikke ejer et lokale, hvor de kunne være
synlige.

§ HAS omtalte 2 arrangementer i efteråret for medlemmer af Danske Flyvere.
Medlemskab af denne forening kan også være interessant for foreningens
medlemmer.

Mødet slut 1255.
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