
Marineflyverforeningen 30. november 2003

Referat fra den 2. generalforsamling (GF) den 27. november 2003 i SVF, med 24 deltagere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev valgt Kommandør, tidligere chef for SVF, BES.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.
Stiftende GF den 20. maj 2003 med 32 medlemmer. Her var foredraget Søværnets Fleksible Støtteskibe af
STA.

Ordinært møde den 18. september 2003 med 24 medlemmer. SOC/FAG Briefing ved NAVIAIR Jens Bredal
Christensen om Flyverlederuddannelsen.

Antal medlemmer 27-11-2003 er 70, støt stigende.

3 bestyrelses- møder har været afholdt.

TOL forslag er behandlet. Koncept med faglig og selskabelig mix er godt.

VØN har rundet 5000 timer på Lynx med artikel i Berlinske Tidende 25. november 2003.

Hjemmeside forventes klar til januar 2004.

Søværns Orientering nr. 3, 2003 har en artikel, "Søflyverne", om vores forening.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Regnskab gennemgået og godkendt.

4 Planer og forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag vedrørende tilpasning af vedtægterne blev gennemgået af VØR, herpå drøftet og
vedtaget. Ånden i vores forening er fest og farver.

Der afholdes 2 møder på Sjælland og 1 møde i Karup i 2004. Familiedag foreslås og godkendes.

Logo til foreningen godkendes.

Sponsor ide og rejser godkendes, evt. sammen med andre flyveklubber (Kgl. Dansk Aeroklub, Danske
Flyvere).

5. Fremlæggelse af budget.
Budget præsenteret og godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
Fortsat 100,00 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

Bestyrelsens sammensætning:
- formand: STA.
- næstformand: KAS.
- sekretær/kasserer: TAL.
- 1. bestyrelsesmedlem: VØR.
- 2. bestyrelsesmedlem: TIL.
- 1. suppleant: TUR.
- 2. suppleant: MTN.
- 1. revisor: KJR.
- 2. revisor: HND.

8. Eventuelt.
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Billeder fra SVF og andet historisk materiale tildeles Søværnets Bibliotek. Har medlemmerne billeder eller
andet materiale fra tiden i SVF er Søværnets Bibliotek meget interesseret i at få det overdraget. Vi kan sikre
SVF historie. Kan vi etablere en dag som er SVF dag/Marineflyverforenings dag? Ideen god og kan
etableres.

Efter GF.
Der blev afholdt et spændende foredrag om tankerne bag, (operative, taktiske, forsyningsmæssige mv.) de
nye fleksible støtteskibes konstruktion. Foredragsholderen var OK Kristian Haumann fra SMK. For
interesserede kan der i et begrænset omfang rekvireres et kopi af hovedpunkterne i foredraget ved kontakt til
Formanden. Foreningen blev opfordret til at tilbyde drikkevarer til middagen. Forslag godkendt.

Den efterfølgende middag med søflyverhistorier forløb i en meget hyggelig atmosfære.

Næste bestyrelsesmøde.
Fastsættes senere. Hele bestyrelsen inviteres til møderne.

Næste GF.
Fastsat til uge 47, torsdag den 18. november 2004, kl. 17 - 19, middag 1930-2200.

De nytilrettede vedtægter blev sendt som mail til medlemmerne den 30. november 2003.

E-post: Marineflyverforeningen@hotmail.com

Referent/Gerner.
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