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Mødet blev afholdt tirsdag den 18. august med deltagelse af bl.a. CH FST GM M.A.L.T Nielsen og 
dennes adjudant Espen Vinstrup Holk samt CH PLO OL Leif Giebel, som er chef for FLYHIS. 

Efter at have budt velkommen til mødet gav FLYHIS leder  
Lars Søe en orientering om virkningerne for FLYHIS af den  
nye struktur i den Værnsfælles Kommando (VFK). Forelø-
bigt ser det ikke ud til, at det vil betyde væsentlige ændrin-
ger i det daglige virke; men rent administrativt har det 
f.eks.  betydet, FLYHIS-medarbejder Lars Stenhuus er 
overført til AFTC - men at han altså stadig har sit virke i 
FLYHIS. 

Der har i årets løb været en række møder med National-
museet, museer med tilknytning til FLYHIS, eksterne mu-
seer, militærhistoriske foreninger, involverede kommuner m.v. 
Vedr. Harvard-projektet forhandles med greven på Egeskov om at bytte med deres Harvard, og 
det går fremad. 

Dagens helt store nyhed var, at der nu er kommet medarbejdernumre til foreløbigt 70 pensioni-
ster. Det er foreløbigt dem, der skal kunne få delebil samt fiin-adgang, der er tildelt MA-nummer. 

MA-numre gør det forhåbentligt muligt, at den årlige oplevelsestur kan gå til Geilenkirschen i 2 
dage med afstikkere til museer i Holland og Belgien. Turen vil ligge omkring uge 43. 



Under frokosten orienterede CH Flyverstab 
GM M.A.L.T. Nielsen om situationen i Flyve-
våbnet i dag, herunder status på nyt kampfly 
og Forsvaret generelt. 
Under spørgsmål fra gruppen til MALT blev 
vores projekt om rekruttering gennem FLYHIS 
berørt af John Jensen fra Ringkøbing-Skjern 
Ungdomsskole. 
Stoffer fra Skrydstrup rejste problematikken 
om mandskab til rekuttering i forbindelse med 
opstilling af vores F-16 (der bør være folk, der 
til daglig arbejder med flyet). 
 
CH PLO OL Leif Giebel orienterede generelt, 

         bl.a. om status på Airshow 2016 på SKP. 
 
Et fast punkt på dagsordenen ved møderne for arbejdsgrupperne er en orientering om aktiviteterne i 
de enkelte grupper. Igen i år kunne det konstateres, at aktivitetsniveauet de fleste steder er højt 
med gode resultater. Fra Værløse måtte man dog melde om problemer, fordi der stadig ikke rigtigt 
er nogen steder, hvor der kan udføres egentligt værkstedsarbejde.  
 
Christian Kjærulf orienterede om status for registrering og fotoprojekt, og han kunne oplyse, at arki-
vet nu er oppe at køre på programmet Cumulus via forsvarsgalleriet www.forsvarsgalleriet.dk/flyhis 
Der er pt. ca. 6.000 billeder i det åbne arkiv, og yderligere 6-8.000 billeder er under forberedelse. 
 
Niels Arvedsen kunne oplyse, at Forsvarets Mediecenter er lukket, hvorfor overspilningen af video-
film nu ligger hos FLYHIS. Der kommer stadig meget materiale ind, og det er svært at følge med, 
men Gitte Felsted er kommet med på opgaven. Desuden ser det ud til, at det kan blive muligt at få 
overspillet film ”ude i byen”. 

 

Endelig kunne Jørgen Maltvedgaard fortælle om de muligheder, det giver, og hvad det vil betyde, at 
vi nu har fået MA-numre. Der oprettes delebilbrik samt fiin-adgang og internet mail til dem, der har 
behov for det. 
 
Mødet sluttede kl. 15.30. 

http://www.forsvarsgalleriet.dk/flyhis

