
Kære marineflyvere.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 25. januar 2008 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens
Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen, Nyholm.

Til stede: STA, KAS, SSS, HAS og VØR.

Dagsorden:
1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
• Med den meget begrænsede helikopterkapacitet (mangel på operative Lynx) i Karup er det ganske

svært for alle personelkategorier at holde status. Dette giver endnu vanskeligere betingelser for at
nyuddanne personel.

• I 2. halvår af 2008 forventes det, at en Lynx deltager i udstationeringen af Task Force 150 ved Afrikas
Horn.

3. Medlemsstatus.
• Vi er nu 102. Senest tilkomne er Keld Christensen.
• 1 medlem døde den 5. december og blev begravet den 11. december 2007 - deltagelse fra bestyrelsen.
• Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om medlemskab den 11. december 2007. Bestyrelsen

behandlede ansøgningen om at blive optaget som associeret medlem men fandt, at betingelserne i
vedtægterne ikke er opfyldt. Ansøgeren vil få et skriftligt svar.

• I medlem har foretaget udmeldelse den 14. december 2007.

3.1. Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.
• Indestående: 17.531,74 kr.
• Vi mangler dog at modtage og betale regning for mad fra generalforsamlingen.
• 10 medlemmer mangler at betale kontingent. Der vil blive udsendt rykkere.
• På mødet modtog kassereren regninger fra mødet den 20. september 2007 (sidste regnskabsår) og fra

generalforsamlingen den 29. november 2007.

5. Hjemmeside.
Hjemmesiden er senest blevet opdateret medio december 2007 og den fremstår meget fint med det ønskede
indhold. Der mangler dog en opdatering på bestyrelsessiden.

6. Næste ordinære medlemsmøde.
• Planlægges til afholdelse i maj måned 2008 i Karup.
• HAS vil forsøge at udvirke aftale med foredragsholder i den nærmeste fremtid med udgangspunkt i den

16. eller 23. maj eller eventuelt med den 30. som alternativ.

7. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 4. april 2008 kl. 1000 i foreningens mødelokale i Marinens Bibliotek.

8. Fællesmøde med SLS med CH SOK som foredragsholder.
KAS vil igen tage kontakt til Søe-Lieutnant-Selskabet (SLS) med henblik på at få etableret en dato for et
fællesmøde, hvor CH SOK som opfølgning på mødet om maritim sikkerhed kan fortsætte med fx
forsvarsforlig, søværnets fremtidige opgaver og anskaffelse af maritime helikoptere.

9. Assisterende sekretær i februar og marts 2008.
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• Idet det har behaget kasserer/sekretær at tage på en rundtur i New Zealand i februar og marts 2008 har
HAS venligst stillet sig til rådighed som assisterende sekretær i perioden.

• Før afgangen vil der blive udsendt en mail til medlemmerne om forholdsregler i perioden vedrørende
henvendelser og eventuelle indkaldelser mv.

10. Eventuel justering af vedtægter vedrørende æresmedlemmer.
Som opfølgning på generalforsamlingens punkt vedrørende kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer
diskuterede bestyrelsen nødvendigheden/muligheden for at justere vedtægterne. Bestyrelsen fandt, at
vedtægterne i den eksisterende form er dækkende, idet det altid er muligt for medlemmerne at henvende sig
til bestyrelsen med forslag, herunder også udnævnelse af æresmedlemmer.

11. Eventuelt.
• Med baggrund i det forholdsvis stagnerende antal medlemmer vil SSS gøre et fornyet forsøg på at få

kontakt til tidligere tjenstgørende, der eventuelt ikke på nuværende tidspunkt er blevet kontaktet med
henblik på medlemskab.

• Det er desuden fortsat vigtigt, at de nuværende tjenstgørende bliver opmærksomme på foreningens
eksistens.

Mødet slut kl. 1235.

Venlig hilsen

Villy
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