
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 4. april 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.
Punkt 9.

2. Orientering ved formanden.
• Den meget glædelige meddelelse var, at der nu er 4 operative og flyveklare helikoptere, og der er endda

mulighed for en 5. i løbet af april
• Uddannelsen af personel til deltagelse i udstationeringen af en Lynx i Task Force 150 (ABSALON) ved

Afrikas Horn er godt i gang.
• SHOL på KNUD RASMUSSEN forventes i starten af 2009.

3. Medlemsstatus.
• Vi er nu 103. Senest tilkommen er Vagn Andersen.
• Der er udsendt materiale/noget modtaget til/fra yderligere 3 personer med ønske om medlemskab, men

de 3 har dags dato ikke betalt og er derfor endnu ikke registrerede som medlemmer.

3.1. Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.
• Indestående: 18.122,42 kr.
• 1 medlem mangler at betale kontingent. Der vil blive udsendt rykker.
• 1 medlem har betalt en ekstra gang.

5. Hjemmeside.
• Siden er senest opdateret den 11. december 2007.
• Der har været 2 dokumenterede tilfælde af indmeldelse i foreningen via hjemmesidens mulighed for

kontakt til fx sekretæren.

6. Avisartikler om helikoptere i forsvaret.
• Der har været et større antal avisartikler om helikopterproblemerne i forsvaret, herunder også om

søværnets andel af problemerne.
• Artiklerne har været bragt i Berlingske Tidende, Politiken, Jyllandsposten og Nyhedsavisen.
• Flere af artiklerne har været virkelig gode og de har skabt en del fokus på problemerne med de mange

helikopterplatforme til søværnet og de manglende helikoptere til at udnytte dem, herunder med
udtalelser fra formanden og Ole Kjær.

7. Medlemsmøde i Karup den 30. maj 2008.
• Medlemsmødets præsentation bliver med NH90 helikopteren.
• Udkast til invitation blev gennemgået og justeret, herunder tidsplanen jf. tidlige erfaringer med

overholdelse af tiden for middagen.
• Der er booket 20 værelser, og prisen er heldigvis ikke steget. Den assisterende sekretær havde allerede

modtaget ønsker om overnatning, og de er videregivet.
• Middag er igen, igen venligst sponseret af direktøren for Danish Aerotech Søren E. Petersen. Middagen

afholdes denne gang i Propelmessen.
• Morgenmad som sædvanligt i SHT for de overnattende.

8. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 30. maj 2008 kl. 1400 - 1530 i SHT. Formanden kan eventuelt ikke være med fra mødets start.
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9. Åbent hus i Karup den 8. juni 2008.
Der bliver ikke foretaget noget særligt fra SHT side i forbindelse med arrangementet, bl.a. fordi det sikkert vil
blive overordentligt vanskeligt at komme dertil på grund at publikumsadgangen.

10. Eventuelt.
Kasserer/sekretær fortalte lidt historier fra turen til New Zealand.

Mødet slut kl. 1225.

Venlig hilsen

Villy
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