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

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 1/2009
den 24. marts
Til stede
Klaus Vang (KV)
J.O.Ternholt (JOT)
Bent Holgersen (BH)
1.

Referat af sidste møde nr. 9/(2008) den 10. februar 2009.
Referatet, der er offentliggjort på Unionens hjemmeside blev godkendt uden kommentarer.

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 er ikke referat af HB-møde senere end sidste AB, møde den 10.februar, hvor punkter
på forudgående HB-møder, der har interesse for AB blev gennemgået.
Repræsentantskabsmøde den 21. februar. Se punkt 6.1

2.1
2.2
3.
3.1
3.2

3.2

3.3

4.
4.1

Økonomi
Der vil ikke blive udarbejdet periodeopgørelse pr. 28/2.
Periodeopgørelsens udformning.
Det besluttedes at ændre opgørelsen, således at det tydeligere fremgår, at driften af
centeret er det primære område og drift af fly sekundær i forhold hertil.
Redegørelse om de forholdsregler der efterfølgende er truffet i forbindelse med det ekstraordinært store vandforbrug jfr. sidste referats pkt. 3.2
På mødet den 10. februar blev det besluttet, at Peer Larsen skal foretage ugentlige aflæsninger af målere. Der imidlertid efterfølgende truffet aftale med Helmuth Egsgaard
om, at han, der har branchekendskab, går ind i sagen, dels i undersøgelser af, hvad årsagen til det store tab af vand er, dels i forhandlinger med kommunen om lempelser
for så vidt angår efterbetaling og endelig med at følge udviklingen i forbruget.
I den forbindelse har han (uden omkostninger for centeret) etableret en elektronisk
overvågning, således at han fra dag til dag kan følge forbruget på alle relevante målere.
Der er ikke længere noget ekstraordinært forbrug, og der er en mistanke om, at vandudslippet kan være sket ved en af hytterne efter en stophane og af det derfor er standset, da der blev lukket af for vinteren. Udviklingen følges derfor nøje i takt med at hytteejerne igen åbner stophanerne.
El-priser.
AB har tidligere afvist at spekulere i mulighederne for fastlåsning af elprisen, således
som der er tilbudt af el-leverandøren.
Prisen er nu faldet til det halve af, hvad vi har kendt tidligere, og umiddelbart kan det
synes fordelagtigt at låse prisen fast nu. AB bad Helmuth Egsgaard vurdere mulighederne og det blev overladt til ham i samarbejde med JOT at træffe afgørelse om der
skal ske en fastfrysning.
Organisation og personalemæssige forhold
Pladsopganisation på Svæveflyvecenter Arnborg.
Der er endnu enkelte ændringer, der skal foretages.
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Arnborg Guiden
Under redigering. Blandt andet med hensyn til de ændringer, der sker, jfr. pkt. 4.1
”Nødplan” i forbindelse flyveuheld på Arnborg
KV har udarbejdet et udkast til en ”køreplan” for foranstaltninger og aktioner i forbindelse med uheld på centeret Udkastet blev gennemgået og oversendt til vurdering i
flysikudvalget v/ Helge Hald. Efter evt. sikkerhedsmæssige justeringer, vil planen blive
tilgængelig på centret.
Planen vil blive afhandlet med de to eksisterende konkurrence chefer, som kører årets
konkurrencer på SvæveflyveCenterArnborg og vil herefter indgå som en ”konkurrencenødplan” i hvidbogen for konkurrencer, som er under udarbejdelse i KU regi.
Kontrol med den flyvemæssige aktivitet på Arnborg.
Af referat af AB-møde den 187 9- 8 fremgår:
Det er AB’s opfattelse, at der bør tilknyttes en person, der har et løbende tilsyn med centerets flyvemæssige
aktiviteter. Det bør være en person, der ikke i det daglige har tilknytning til centeret som medlem af en af de
bosiddende klubber eller som på anden måde er ”daglig” bruger. AB forestiller sig en S-kontrollant fra en
klub udenfor Arnborg. Kontrollanten skal føre et udvidet tilsyn med de aktiviteter, der i flyvemæssig henseende finder sted, og indberette forhold, der kan giver anledning til kritik eventuel forelægge idéer til forbedringer. AB skal bede HB overveje en sådan løsning.

4.5

Da der efterfølgende ikke er slet noget i sagen, vurderede AB forskellige emner, og det
besluttedes at bede Helge Hald rette henvendelse til Peter Lorentzen, Herning Svæveflyveklub og spørge, om han vil påtage sig opgaven.
Slæbepilot
Den 1. april tiltræder H.C. Christensen som slæbepilot.
Udover rollen som slæbepilot, besluttedes det, at han i ansættelsesperioden skal have
ansvaret for at holde det flyvende materiel flyveklart.
Peer Larsen får ansvaret for, at det kørende materiel fungerer.
Vedligeholdelse af centeret deles mellem dem (tilsyn med toiletter, campingplads m.v.)

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

til

02-05-09

09-05-09

HI kursus

01-05-09

03-05-09

TK-2009 (1)

21-5-09

31-5 (1-6)-09

Besøg flyvelederaspiranter

19-05-09

5.2

6.
6.1

6.2

6.3

DM Standard, 15-m og tosædet

21-5-09

31-5 (1-6)-09

08-06-09

12-06-09

Svedanor

15-6-09

19-6-09

Svedanor

15-6-09

19-6-09

ØSF Træningsuge

20-06-09

26-06-09

Intensivt begynderkursus
DSvU’s 75 års jubilæum

XX)06-09

5.2

DM Standard, 15-m og tosædet

27-06-09

04-07-09

FI kursus

05-07-09

12-07-09

DULFO (Ultralight) på Arnborg

27-07-09

06-08-09

Sun Air Cup

07-08-09

12-08-09

Dansk Ballon Union DM

08-08-09

15-08-09

Alt. I kursus

21-08-09

23-08-09

TK-2009 (2)

Forberedelse DSvU’s 75 års jubilæum.
BH påtog sig, dels efter opfordring af HB opgaven som tovholder ved dette arrangement. Efter overvejelse beder BH sig fritaget for opgaven, og man opfordre HB om at
finde andre (og yngre) personer til at stå for arrangementet.
Forberedelse Åbent Hus (nabodag)
AB vil rette henvendelse til Juniorgruppen og spørge, om man vil stå for dette arrangement, der kan finde sted lørdag den 8. august eller søndag den 9. august. AB mener,
at der ved en sådan begivenhed er mulighed for at skaffe en rimelig presseomtale,
blandt andet på grund af ballonernes tilstedeværelse.
Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
Vedtagelse af forslag fra Nordsjællands Svæveflyveklub om beregning af de faktiske
omkostninger ved brug af centeret.
Det udvalg, der nedsættes i den forbindelse, arbejder ikke i AB’s regi, men BH indtræder i udvalget som AB’s repræsentant.
Mail af 23/3 om privat anlagt kloaksystem, skel m.v.
Kloaksystem:
AB har ved en tidligere lejlighed, hvor centeret blev tilbudt at overtage et privat anlagt kloaknet, afvist dette tilbud, fordi det vil medføre at centeret vil komme til at
skulle bekoste en eventuel senere vedligeholdelse. Dette synspunkt fastholdes, hvilket meddeles (KV)
Skel mellem hyttegrunde:
AB mener, at skellinjer mellem de enkelte hyttegrunde er tilstrækkeligt beskrevne, og
en eventuelle uenigheder naboer imellem er AB uvedkommende. Dette meddeles(KV)
Byggeansøgning fra Agnete Olesen
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8.1

8.2

4-

Agnete Olesen har for et år siden fået godkendt en byggeansøgning af AB. Hun spørger, om det forhold, at hun ændrer projektet, medfører, at hun skal sende os en ny ansøgning. Vi oplyser overfor hende, at så længe hun opfylder de krav, som Herning
kommune stiller, vil vi ikke blande os.
Campinggrund Signesvej 5
Helmer Foged beder om at måtte overdrage grunden til Stig Thorn. Overdragelsen godkendtes. AB går ud fra, at man clearer det indbetalte depositum indbyrdes.
Stig Thorn har for øjeblikket Signesvej 3. Vi venter at høre fra angående denne grund.
Anlægsarbejder m.v.
Forpladsen foran hangar 1.
Pladsen er blevet reguleret, idet der er lagt at lag af asfaltholdigt materiale (overtaget i
forbindelse med opbrydning af Fasterholtvejen) på arealet, der herefter er blevet vibreret og tromlet. En del af arealet er flisebelagt, så det kan anvendes som vaskeplads for
slæbeflyene. Der vil blive en afspærring for direkte tilkørsel fra tilkørselsveje til centeret og pladsen.
Ny parkeringsplads.
Det samme materiale, som blev anvendt til forpladsen er brugt til anlæg af en ny parkeringsplads øst for hangar 1.
Vedligeholdelse
Restaurering af hytterne A. B og C.
Restaurering af de 3 hytter har stået på i urimelig lang tid. For at få en ende på det, aftaltes med Peer Larsen, at hytterne skal være færdige med udgangen af uge 14.
Udpakning og klargøring
SG.70 har ydet en stor hjælp med at få tingene gjort klar til sæsonen.

_________________________________________________________________________________________________________
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Lokalplan og ansøgning om dispensation vedrørende landzone.
Areal syd for adgangsvejen
Vi har nu fået udarbejde den skitse til dispositionsplan for området som planafdelingen ved Herning kommune ønsker for at a kunne behandle en ansøgning landzonetilladelse.
Der findes en særlig formular, der skal udfyldes. BH udfylder denne og der udarbejdes
en følgeskrivelse. JOT og BH afleverer materialet personligt til planafdelingen, idet ansøgningen knytter sig til de aftaler, der blev truffet ved et møde med afdelingen den
18.december 2008.
Privat fællesvej:
Jens Feldborg har gjort opmærksom på, at der i vor sydlige begrænsning ligger en privat fællesvej, som vi har ret til at benyttet, hvis vi holder eller har holdt hævd på den.
Det skal undersøges, om vi stadig har ret til at benytte det.
DaSK-bygning.
Dask ar udarbejdet en principskitse til en museums-, værksteds- og hangarbygning.
AB har modtaget denne skitse, men foretager sig intet før vi erfarer mere om DaSK-s
planer,
Transportvognhangar ved hangar 2
Mod forventning har AB stadig ikke modtaget et eksemplar af lejekontrakten mellem
transportvogngruppen og DSvU.
Næste møde (mødeplan)
Næste møde afholdes den 4. maj.

For referat
Bent Holgersen

_________________________________________________________________________________________________________

