
2. juni 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. maj 2013 i ESK 723 lokaliteter fra kl. 1350 til kl. 1500.  

 
Til stede: JUP, SSS, HAS, KJR og VØR. 
Afbud: FAB. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
 
1. Nye punkter til dagsorden. 
9. 
 
2. Orientering ved formanden. 

 Der er netop i dag kommet en ekstra Lynx til rådighed, for fregatten IVER HUITFELDT er kommet hjem efter 
deltagelse i Ocean Shield (piratjagt i Aden-bugten). Alle er glade for at være hjemme, også efter deltagelse i 
frigivelsen af gidslerne fra fragtskibet ”Leopard”. 

 Det er stadig en udfordring at holde et tilstrækkeligt antal Lynx flyvende, og udfordringen bliver ikke mindre 
af, at den første Seahawk forventes leveret i april 2016. 

 Nu hvor der er et ekstra flystel til rådighed vil man snarest genoptage udstationeringen på Færøerne. 

 Uddannelsen af personellet til den forsatte drift af Lynx fortsætter, og der er fortsat ikke det normerede antal 
piloter, men antallet af teknisk personale er OK.. 

 De nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med anskaffelse af Seahawk arbejder med stigende intensitet bl.a. 
inden for områderne, etablissement (ny-/ombygning af faciliteter), logistik, ombygning af skibe og 
uddannelse. 

 
3. Medlemsstatus. 

 Vi er 124. 

 Siden sidste bestyrelsesmøde er 1 medlem genindmeldt og der er indmeldt 2 nye medlemmer, HOX og ESA. 
 
3.1. Associerede medlemmer. 
Der er 2. 
 
4. Økonomi. 

 Indestående: 21.483,51 kr. pr. 21. maj 2013. 

 Gaver er købt. Der udestår transportgodtgørelse samt brød mv. til morgenmad den 24. maj 2013 
 
5. Hjemmeside. 

Opdateret dog uden referat fra medlemsmøde i Korsør den 28. februar 2013. 
 
6. Medlemsmøde den 23. og 24. maj 3´2013. 

 De nødvendige aftaler er på plads for dagens arrangementer. 

 Formiddagsprogrammet for fredag den 24. maj 2013 er stort set på plads, og HAS vil tage nærmere kontakt 
efter morgenmaden til eskadrillerne 722 og 723 vedrørende detaljerne om flyvninger. 

 
7. Næste medlemsmøde. 

 Der var ikke i bestyrelsen umiddelbare ideer omkring medlemsmøde i løbet af sensommeren eller efteråret, 
og næste medlemsmøde kan således blive generalforsamlingen den 21. november 2013. 

 Bestyrelsen skal derfor opfordre et eller flere medlemmer til at komme med relevante forslag til 
medlemsmøde på en sådan måde, at arrangementet indledningsvis vil blive arrangeret og gennemført af 
forslagsstilleren(erne). Invitationer mv. vil naturligvis kunne forestås af sekretæren på vanlig vis. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde. 

Flyttet til fredag den 13. september 2013 kl. 1000. Sted ikke fastlagt. 
 
9. Samarbejde med ESK 723 Personaleforening. 
LNN (ADMIN) deltog som repræsentant for Personaleforeningen i mødet under behandling af dette emne. MFF 
oplæg blev drøftet og Personaleforeningen vil på sit næste bestyrelsesmøde diskutere de forskellige muligheder 
for et fremtidigt samarbejde med baggrund i MFF henvendelse. 



 
10. Eventuelt. 
Datoer for julefrokoster i Karup og i København er endnu ikke fastsat, men invitationer vil blive udsendt til alle 
medlemmer. 

 
Venlig hilsen 
 
Villy 


