Info til flotillens medlemmer
April 2017
Vistillerop.dk

MARINEHJEMMEVÆRNET
HVF 367 DRAGØR

Halløj gaster

Chefskifte
Så fik vi overstået chefskiftet i flotillen i god ro
og orden. Vi fik sagt pænt tak til den afgående
ledelse, Jan og Søren, og fik overleveret
diverse gaver præcis som ved skift af chef i et
ministrerium.

KDOBM
Som tidligere udmeldt, så har Krestine
overtaget kommandobefalingsmands posten,
og derfor skal alt hvad der vedrører økonomi,
flytning af gaster o.lign. sendes/afleveres til
hende.
Afregning for kørsel fremsendes meget
gerne månedsvis til funktionsmailen
hvf367-kdobm@hjv.dk

Lars og undertegnede ser frem til godt
samarbejde med alle gaster i flotillen og, vi har
her fra starten planer om samtaler med de
øvrige medlemmer i staben samt øvrige
personer der er indvolderet i ledelsen af
flotillen.
Her vil vi afstemme forventninger, samt sikre
en fornuftig opgave løsning/ansvarsfordeling.
Vi kommer også på besøg i de enkelte
besætninger og grupper for at præsenterer
vores forventninger, samt høre om der er nogle
ting som vi ny ledelse kan gøre bedre, eller
skal have fokus på.
Kontor aftener
Som nogle nok har bemærket, så er antallet af
vores kontoraftener/mødeaftener reduceret til
1. onsdag i hver måned, hvor vi vil prioriterer
at CH/NK/Uddstoff/KDOBM/IT-BM er tilstede
for afklaring af spørgsmål, afregning, hjælp til
IT problemer eller lign.
Hvis der er behov for et egentligt møde vedr.
en specifik ting, så aftales dette med den
relevante person, ellers vil vi altid være klar til
at besvare mails eller telefonopkald.
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gaster til at holde åbent skib, da Dragør
kommune har en børn og unge uge, hvor de
anvender et fartøj i Dragør havn.
Der bliver sendt yderligere informationer ud om
begge arrangementer samt mulighed for
tilmelding som sædvanligt.

BM møder
Vi vil genoptage vores møder i
befalingsmandskredsen og første møde vil
være onsdag d. 19/4, dagsorden udsendes til
alle BM’er snarest, tilmelding ASAP via hjv.dk.
MA-mail
For at få infomationerne rundt til alle i flotillen
har alle medlemmer en “pålagt opgave”,
nemlig at få sat deres MA/hjv mail op evt. til
videresendelse til egen privat mail eller direkte
til sin telefon.
Som de fleste nok har bemærket, så er det
komplet umuligt at holde en liste med
opdaterede private mail adresser vedlige,
derfor vil informationer fremover komme til
Jeres hjv mail.
Hvis nogle skulle have problemer med
opsætningen, så er vores IT-BM gerne
behjælpelig indenfor rimelighedens grænser,
men ellers vil vi tage fat i dette når vi kommer
på besøg i besætninger/grupper.

Navyday og sommerfest
5. juni (Navy day + sommerfest) her er der
lagt informationer om begge dele på hjv.dk.
Som de fleste nok har bemærket er det 2.
pinsedag, men vi håber alligevel at rigtig
mange har tid og mulighed for at deltage i
arrangementet, og man der ikke forpligtiget til
at deltage hele dagen.
Bemærk at vi efterlyser en person til at holde
styr på det praktiske op til og på dagen.
Øvrige aktiviteter der kan have interesse:
8-11. maj deltager besætning 1 i GB Sarex
(efterfølgeren til Baltic Sarex på Bornholm) i
Store Bælt.
Øvelsen vil have fokus på eftersøging og
redning samt assistance og der er opgaver til
hele besætningen, tag en snak med Kenneth
hvis dette kunne interesse, der ydes tabt
arbejdsfortjeneste.

4. maj parade
Vel henne i foråret er der som vanligt nogle
traditioneller aktiviteter vi skal have klaret:
4. maj arrangementet bliver med mødested på
kirkegården og efterfølgende et let traktement
på fortet, mødetid kl. 18.45 med
funktionsuniform M04, tilmelding via hjv.dk.
Vi håber meget, at I vil støtte op om dette
arrangement trods, at langt de fleste ikke selv
har overværet anden verdenskrig, men det er
en god tradition, og hjemmeværnets grundlag.

3+4 juni (pinsen) deltager besætning 4 i den
årligt tilbagevendende landsøvelse, nu kun
for MHV.
Temaerne vil være eftersøgning/redning og
miljøbekæmpelse hele lørdagen med fælles
spisning for alle fartøjer lørdag aften.
Søndag vil der være mulighed for
vedligeholdelse af træning indenfor SAIS,
skydning, redning, kran mm.
Her vil der også være mulighed for at deltage,
og I skal kontakte undertegnede for nærmere
info.

Skydning
20. maj har vi lånt skydebanen på Antvortskov
kaserne, hvor der bliver nogle alternative
skydninger samt at få foretaget den
obligatoriske kontrol skydning K7.
Da ikke alle kan være på skydebanen samtidig
vil der være træning i sanitetstjeneste samt
adgangskontrol, og i løbet af dagen vil vi have
fælles spisning fra grill.
Samme dag kan det være, at ønsker nogle

Fortsættes næste side...
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13-17 juni er det planlagt at besætning 3 skal
være vagtskib under folkemødet på
Bornholm, her er det John og Rene der skal
kontakes for yderligere info.

Og allersidst, hvis du skulle støde på nogle af
vores gaster som ikke har modtaget info
brevet, så giv gerne vedkommende en kopi
eller send det videre.

Som I nok alle kan fornemme, så ligger der
rigtig mange aktiviteter her før sommerferien,
men vi håber, at I som altid tager udfordringen
op og viser at flotillen i Dragør står sammen
om at løse vores “fælles opgaver” uanset om
det er til vands eller lands ;-)

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn til
møder og aktiviteter
Lars og Jens

Og nu vi er ved sommerferien, så har de fleste
fået en mail vedr. Uddannelsesugen på
Slipshavn i
uge 28, hvor der på nuværende tidspunkt kun
er 70 tilmeldte, hvilket bringer uddannelseugen
i fare for at blive helt aflyst, og dette i et
jubilæumsår, hvor vi kan fejre uddannelse af
og for frivillige for
25. gang.
Hvis du stadig overvejer om der skulle være et
kursus for dig, så kig på hjv.dk eller send mig
en mail vedr. Kursusprogram, og endelig vent
ikke for længe med at tilmelde dig.
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