DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
ARNBORG-BESTYRELSEN

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 4
den 19.maj 2010
Til stede
Klaud Vang (KV)
Helmuth Egsgaard (HE)
Bent Holgersen BH)
1.

Referat af AB-møde den 29/04-10.
Referatet er offentliggjort på Unionens hjemmeside,
Det er før udsendelsen godkendt af AB.

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg,
der har betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsorden.
Der ikke behandlet punkter, der har indflydelse på nærværende bestyrelsesmøde.

3.

Økonomi
En periodeopgørelse pr. 31/3 blev vedhæftet referatet af mødet den 29/4.

4.

Organisation og personalemæssige forhold
Intet at referere

5.
5.1

Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg.
Kalender:
Kalender begivenheder Arnborg
Dato
fra

til
AB-møde

19-05-10

6.
6.1

Emne

13-05-10

22-05-10

DM 18m/15m/std/2s DM 18m/15m/std/2s

07-0610

11-06-10

SVEDANOR

12-06-10

13-06-10

Nationalholdssamling juniorer

19-06-10

20-06-10

Nationalholdssamling multiclass

05-07-10

11-07-10

DULFU sommerophold

26-07-10

05-08-10

Sun Air Cup DM junior/klub

21-08-10

22-08-10

Nationalholdssamling juniorer

28-08-10

29-08-10

Nationalholdssamling multiclass

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
Tab af vand
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VI har formodentlig fundet den væsentligste årsag til det store tab af vand, idet der er
afsløret en lækage under en hytte. Lækagen skønnes at have kostet mere end 120 l
vand pr. time.
6.3

Kalkulation af vandpris.
AB drøftede principperne for fastsættelse af vandprisen. Der er enighed om, at der ikke
i prisen skal være beregnet nogen fortjeneste, men at den udover den pris centeret betaler, også skal indeholde dækning for et vis vandspild og vedligehold.

6.4

Rygning hangar 1
I hangaren står optankede fly og der opbevares brændbare materialer.
Det har været vanskeligt at forklare visse personer, at man ikke må ryge i sådanne omgivelser, og det har derfor været nødvendig at opsætte skilte, der forbyder rygning.

7.
7.1

Anlægsarbejder
Transportvognporten
HE har fået udleveret det materiale, som den nu afgåede initiatiivgruppe har samlet.

8.
8.1

Vedligeholdelse
Centerværksted
AB er ikke enig i de overvejelser, der i visse kredse gøres om at nedlægge centerets
flyværksted.
AB leder fortsat efter et medlem der vil påtage sig jobbet som værkstedsleder. Når pågældende er fundet, vil det blive udarbejdes en oversigt over, hvilke investeringer, der
er nødvendige for og efter hvilke regler værkstedet skal drives.

8.2

Græsklipning
Teknisk afdeling ved Herning kommune har foretaget en prøveklipning af pladsen. På
baggrund heraf vil vi få et tilbud.

8.3

Toiletforhold
Det har hidtil kun været muligt af tømme campingvognens toilettanke i toiletterne i toiletbygningerne. Det var været en uhensigtsmæssig og til tider uhumsk affære.
VI søger nu at etablere et sted til tømning med mulighed for skylning.
.
Centeret vaskemaskine.
Vaskemaskinen er efter mange års brug udtjent og det er ikke lønsomt at reparer den.
Det vil blive indkøbte en ny maskine (Miele).
D et blev påstået, at tørretumbleren også burde udskiftet. Det viste sig imidlertid, at
den efter af dens filter er renset, fungere ganske udmærket.

8.4

9.

Lokalplan.
Intet at referere

10-

Næste møde (mødeplan)
Ikke fastsat, men det bliver i sidste halvdel af august.

For referat
Bent Holgersen
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