
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. maj 2009 kl. 1430 i SHT, Karup.

Til stede: STA, KAS, SSS, HAS, KJR og VØR.

1. Nye punkter til dagsorden.
8 og 9.

2. Orientering ved formanden.
• SHT er inde i en god periode med en hel del flyvetid og som noget ganske nyt med helt op til 6 operative

fly i alt.
• Der forventes en periode med 3 - 4 fly i den sydlige del af landet.
• Mangel på motorer har hidtil været et stort problem, men der ser ud til at være en langsigtet løsning på

vej.
• Piloter er fortsat en mangelvare selv om der er gang i omskolingen.
• Der forventes SHOL på Knud Rasmussen til næste forår.

3. Medlemsstatus.
Vi er 105.

3.1 Associerede medlemmer.
Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.
• Indestående 16.770,82.
• Der mangler endelig afregning efter mødet på Christiansborg den 12. marts 2009.
• Der er 1 kontingentrestant. Der er sendt flere rykkere, senest den 8. april 2009. Vedkommende vil ikke

længere modtage informationer fra foreningen og vil blive slettet af medlemsfortegnelsen ved
regnskabsårets udgang.

4.1. Afregning efter Christiansborg.
Der var møde mellem arrangørerne den 27. maj 2009, hvor regnskabet blev endeligt afsluttet. MFF andel af
de samlede fællesudgifter blev opgjort til 2.589,95 kr.

5. Hjemmeside.
Opdateret, ingen bemærkninger.

6. Dagens medlemsmøde.
• Der er 31 tilmeldte til middagen og 23 overnattende. 1 framelding den 27. maj 2009 på grund af sygdom.
• De 2 foredragsholdere er på plads og klar.

7. Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes den 28. august 2009 kl. 1000. Sted aftales nærmere.

8. Invitation til Aix-en-Provence.
• Eurocopter har via LAR og Alain Vigneau gentaget invitationen til medlemmerne om at komme til

fabrikken og få en luksusrundvisning og tilsvarende middag.
• HAS vil arbejde på sagen for at finde mulige, billige flybilletter og hotel.
• Planlægningsperioden er 9. - 11. oktober 2009.

9. Mødested for næste bestyrelsesmøde.
HAS undersøger muligheden for at afholde mødet på Arken i et mødelokale, der kan lånes.

10. Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 1530.

Venlig hilsen

Villy
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