
Kære marineflyvere. (Ny kasseres navn er ændret til Alex Hindborg Jensen i punkt 7., ref. TAL) 

 

Hermed referat for afholdt generalforsamling torsdag den 19. november 2015 kl. 1500 i 

Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), Lautrupbjerg 1-5 - 2750 Ballerup. 

 

Formanden bød velkommen til dette års generalforsamling og efter et par indledende praktiske 

bemærkninger gik man i gang med dagsorden. Der var mødt 24 medlemmer op, 3 havde meldt 

afbud.   

 

1. Valg af dirigent. 

SVA blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Se vedhæftede beretning. Godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

Se vedhæftede regnskab (ark 1). Godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Planer og forslag fra bestyrelse og medlemmer: 

 

4.1. Forslag: Nedlæg foreningen. 

 

Årsag: Der er tilsyneladende meget få medlemmer, der er indstillet på at yde en indsats for 

foreningens fremtid, og med manglende medlemstilgang vil foreningen uddø. 

VØN gav udtryk for, at der generelt manglede interesse for foreningens arbejde og 

gennemførte aktiviteter, samt at den tidligere fleksibilitet og engagement som man tidligere 

så i Værløse tiden ikke længere var til stede. Alt sammen en forudsætning for fortsat 

eksistensberettigelse. Dette blev modsagt af bl.a. STA, SEP, TAL og JUP, der alle havde en 

noget anden opfattelse af den øjeblikkelige situation og af fremtidsudsigterne for foreningen. 

Dette blev også delt af generalforsamlingen, da der kun var én stemme for forslaget. Alle 

andre stemte imod. Forslaget blev ikke vedtaget.    

 

4.2. Forslag: Rammer for tildeling af æresmedlemskab i Marineflyverforeningen. 



 

Årsag: At give bestyrelsen nogle mere veldefinerede rammer at arbejde ud fra, når 

bestyrelsen overvejer at indstille et medlem som æresmedlem til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fik til opgave at kigge nærmere på ovennævnte forslag og evt. komme med 

forslag til, hvordan sådanne mere detaljerede rammer kunne blive defineret.  

 

5. Fremlæggelse af budget. 

Se vedhæftede regnskab (ark 2). Godkendt af generalforsamlingen. Der blev rejst en forespørgsel 

om foreningen har ansøgt om midler ved fonde osv. til foreningens arbejde. Det har ikke været sket 

indtil videre, men bestyrelsen vil undersøge muligheden i den grad, som øvrige arbejdsopgaver 

tillader det. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 

Fastholdelse af et årligt kontingent på 100,- 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor. 

• Næstformand (FAB ønskede genvalg, FAB valgt). 

• Bestyrelsesmedlem (sociale aktiviteter, bestyrelsen indstillede SEP, SEP valgt). 

• Bestyrelsesmedlem (faglige aktiviteter, bestyrelsen indstillede STA, STA valgt). 

• 1. Suppleant (KUN ønskede ikke umiddelbart genvalg, TMK valgt). 

• 1. Revisor (KCH ønskede genvalg, KCH valgt) 

• Sekretær/kasserer. Her var der ikke umiddelbart en kandidat, men efter en kort pause blev der 

fundet en løsning med at opdele funktionen i to således, at Gerner T-Madsen (TAL) blev valgt 

som sekretær og Alex Hindborg Jensen blev valgt som kasserer. Det blev samtidig drøftet, at 

man på sigt måske vil blive nødsaget til at hæve kontingentet en smule for at få råd til ekstern 

revisorarbejde i forbindelse med udarbejdelse af regnskab/budget også. Mere følger på dette 

område, når næste bestyrelsesmøde er gennemført.     

 

8. Eventuelt. 

Niels Helmø-Larsen orienterede om igangværende aktiviteter med video optagelser inden for det 

flyhistoriske område, man er stadig på udkig efter gode historier. Der blev ligeledes orienteret 

omkring kommunal anvendelse af Værløse, hvor der ses muligheder for, at diverse flyverelaterede 

organisationer kan få mulighed for anvendelse af de til rådighed værende bygninger til 

foreningsmæssige formål. Niels opfordrede til, at også Marineflyverforeningen meldte sig på banen. 

En indledende interesse kan altid trækkes tilbage, hvis det ikke passer ind i foreningens 

fremtidsplaner. Indtil videre vil Marineflyverforeningen gerne tilkendegive deres interesse for evt. 

at kunne deltage sammen med de øvrige andre foreninger i de bygninger, der evt. bliver stillet til 

rådighed. 



 

HAS blev takket for hans store engagement og arbejde i bestyrelsen. Han modtog to flasker vin som 

tak for hans indsats. Da VØR ikke var til stede vil hans to flasker vin bliver overrakt af KJR ved 

først kommende lejlighed. Der skal også være en stor tak til VØR for hans arbejde.      

Efter den ordinære generalforsamling fulgte to meget spændende indlæg:  

NK Projektkontor Skibsbaseret Helikopter OK Claus Buur Rasmussen (BUR) orienterede om den 

øjeblikkelig status for SEAHAWK projektet og Niels Helmø-Larsen fortalte om hans spændende 

flyvninger til Vagar Lufthavn gennem 34 år, bl.a. om vejret, der godt kunne drille og om Boeing 

737's landinger på den korte bane. 

Det er intention at undersøge om de to briefing kan sendes ud eller lægges op på vores hjemmeside, 

så de medlemmer, der ikke var til stede, selv kan kigge briefingerne igennem. 

Efter nogle meget informative foredrag fortsatte aften med stegt flæsk med persillesovs med én øl 

eller vand i FMI cafeteria, hvilket deltagerne satte stor pris på, der blev i hvert tilfælde gået op til 

fadene mere end én gang for de fleste. 

Arrangementet sluttede omkring kl. 20, hvor deltagerne forlod FMI. 

Der vil nu snarest blive indkaldt til møde i den nye bestyrelse, så der hurtigst kan forberedes en 

overleveringsforretning fra den tidligere kasserer/sekretær og laves en plan for de opgaver, der 

umiddelbart hurtigt skal iværksættes.     

 


