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Mødet blev afholdt den 13, august.  
      CH/FTK GM Henrik Dam aflagde et kort besøg i en pause i forhandlingerne om 
Forsvarets fremtidige ledelsesstruktur. 
      Det blev et afskedsbesøg, idet han senere på måneden skulle aftræde som CH/FTK for 
at overtage hvervet som militærattaché ved den danske ambassade i Washington. I den 
anledning rettede FLYHIS leder, CHSG Lars Søe-Jensen en varm tak til Generalen for det 
gode samarbejde gennem årene, og han sluttede med at overrække en erindringsgave fra 
FLYHIS. 

.  

Mødet indledtes i øvrigt med, at SØE gav en generel orientering om situationen p.t. for 
FLYHIS. Herunder blev det oplyst, at der var ansat en ny medarbejder, nemlig FLSP Lars 
Stenhuus Hansen. 
     Organisatorisk ventes det, at FLYHIS fremover vil blive underlagt Flyverstabens 
Logistikafd. 
     Arbejdsmæssigt har det forgangne år igen været et år præget af travlhed og gode 
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resultater på flere områder. Flere af grupperne havde præsteret en fornem indsats i 
forbindelse med Danish Airshow 2014. 
      I Stauning skrider arbejdet med projektering af om- og tilbygning til museet frem. I den 
forbindelse opereres der med planer om en udvidelse af Flyvevåbenmuseet på 2000 m2. 
     En gruppe med udgangspunkt på FSN Aalborg er gået i gang med at prøve igen at få en 
Harvard på vingerne. Der forestår et stort arbejde, men man har stort set alt nødvendigt 
materiel til rådighed. 
     Ved museet i Gedhus er udstillingsteltet nu på plads med en ny presenning. På Stevns 
arbejdes der med at få skabt overdækning af de udstillede effekter, og desværre er fremtiden 
for museet på Sdr. Strømfjord ret usikker. 
     Ved et møde arrangeret af gruppen bag artilleriskibet Peder Skram er det aftalt, at der 
skal forsøges skabt et fælles talerør for de ikke statsanerkendte museer og grupper. 
     Et tilbagevendende punkt på de seneste års stormøder har været bestræbelserne på at få 
tildelt medarbejdernumre til de aktive medlemmer af arbejdsgrupper m.v.  Det har i det 
forgangne år været meget nær ved at komme i orden, men så kom en ny medarbejder ved 
Forsvarets Personeltjeneste  i tvivl om disse medlemmers forhold til fagforeningerne. Der er 
dog stadig håb om, at der kan findes en løsning. 
     Der er indkøbt et antal hjertestartere til opsætning på FLYHIS's arbejdspladser, og der vil i 
nær fremtid blive afholdt kurser i brug og vedligeholdelse af dem. 
     Årets tur for FLYHIS-medarbejdere vil gå til  Bornholm. 

 
 
Efter frokosten blev der aflagt rapporter om 
virksomheden  i de forskellige arbejdsgrupper 
m.v., og et gennemgående træk her var en 
fortsat høj aktivitet, og at der flere steder har 
været en god tilgang af nye medarbejdere.  
     Nærmere om disse aktiviteter vil fremgå af 
FLYHIS's årsskrift, der vil ligge klar til december. 

 
     

 

 


