DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
ARNBORG BESTYRELSEN

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde den 18/07-08
Til stede:
Klaus Vang Petersen (KV)
Jens Ove Ternholt (JOT)
Bent Holgersen (BH)
1.
1.1
1.1

2.

Referat af sidste møde.
Referat af AB-møde 28/5-08
Referatet godkendt uden kommentarer.
Notat fra møde mellem JOT og BH den 13/6:
Notatet, der omtaler en række løbende sager, som var blevet behandlet, blev gennemgået og godkendt. De enkelte punkter er vedføjet nærværende referat under de
relevante områder.
Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg,
der har betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsorden.
Af referatet af HB-mødet 17/6 fremgår:
7.1. Ansvar for flyvemæssig virksomhed – Arnborg
Efter etablering af Arnborg-bestyrelsen(AB) har der været nogen usikkerhed om hvor ansvaret for den daglige flyvning på centeret er placeret. HB drøftede sagen, og besluttede at lade også denne del af Arnborgs
drift styres af AB..

Se nærværende referats pkt. 4.1
10.3. Vognhangarprojekt – ny start

Se nærværende referats pkt. 7.3
10.4. Erstatning for MOFA Unionens Motorfalke .

Se nærværende referats pkt. 7.2
10.5. Reservationsbetingelser m.v. – fly Uklarhed omkring reservationsbetingelser

AB håber at kunne løse spørgsmålet i forbindelse med den proces, der nævnes i nærværende
referats pkt. 4.2
3.

Økonomi
Periodeopgørelse 30/6.
AB glæder sig over en foreløbig gunstig udvikling, men er opmærksom på omkostninger i
forbindelse med gaskøb.

4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold
Peer Larsen
Peer Larsen er p.t. sygemeldt. JOT har i samarbejde med Søren Grum Svendsen udarbejdet en ”nødplan” for løsning af aktuelle problemer.
Jfr. HB henstilling om flyvemæssig virksomhed (HB-ref. 7.1)
AB vil i løbet af efteråret vurdere, hvilken organisation, der må være mest hensigtsmæssig.

4.2

5.
5.1

Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg.
Udlån af Puchacz:
DSvU’s kuntflyvningskursus gennemføres på Års Flyveplads.
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Steen Thomasberg, der var leder af kurset, forventer at låne Puchacz gratis
AB er enige om, at vi ikke låner fly gratis ud, og har uddannelsesudvalget lovet flyet gratis ud, er
det dette udvalg, der får en faktura.
6.
6.1

6.2

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
Afgørelse af, hvem der har retten til leje af den celle, som Øjvind Frank tidligere har lejet
på vegne af sin gruppe.
AB henholder sig til, at lejekontrakten er indgået med Øjvind Frank om cellen.
Ledige celler i transportvognhangarer.
De 3 celler ledige i transportvognhangaren er blevet tilbudt
Bjarne Bredahl
Stener Leander
Ulrik Sørensen
i overensstemmelse med ventelisten.
Ovennævnte har fået tilbuddet og at Søren Hornbak har udarbejdet udkast til lejekontrakt, som
forelægges til underskrift
Ventelisten ser herefter således ud:
Venteliste vognhangar
Mogens Fahlgren

1

07-06-2004

2

02-07-2004

Michael Kristensen

3

10-07-2004

Palle Krantz Jensen

4

14-10-2004

Mogens Hoelgaard

5

29-11-2004

Ole Pedersen

6

30-08-2005

Lars Ulrik Jensen

7

23-09-2005

Arne Boye-Møller

Venteliste Hangar opspændt
1

6.3
6.4

7.
7.1

7.2

7.3

01-02-2006

spændvidde
Mogens Fahlgren

18

Det godkendtes, at Kristoffer Sundberg lejer grund nr. 242. hvilket er meddelt ham i brev.
Orden og vedligeholdelse af de lejede grund.
Ikke alle lejere af grunde og arealer til fast opstillede campingvogne holder arealer, bygninger og campingvogne lige godt ved lige.
AB har udarbejdet er brev, der skal følge den kommende opkrævning af lejer, og
hvori AB på det kraftigste beder lejerne være opmærksomme på dette.
Anlægsarbejder
Erhvervelse af jordareal.
Mageskifte af jordarealerne er under behandling.
AB beder HB træffe beslutning om dele af der erhvervede areal ved hangar 2 vil kunne
anvendes til opførelse af private hangarer.
Køb af Motorfalke, jfr. HB referat pkt. 10.4
AB konstaterer med tilfredshed, at HB nu indser, at den bedagede Motorfalke bør udskiftes.
Vogn mellem konkurrencekontor og briefingområde i hangar 1:
Der er fra konkurrenceledelsernes side givet udtryk om der var direkte adgang fra konkurrencekontoret til briefingområdet i hangar 1 via en dør.
Døren skal kunne benyttes i forbindelse med konkurrenceplanlægningen og de briefinger, der foregår i hangaren. Derudover vil den være låst.
AB vil se på mulighederne i løbet af vinteren.
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7.4
Oversigt over investeringsønsker og større
reparationsarbejder:
Asfalt foran hangar 1

Tid
Efterår
2008

Bemærkning
Fra deponiet ved indkørslen

Flisebelægning foran tank
Dør mellem konkurrencekontor og briefingområde i hangar 1
Renovering af tag
Flytning af garage for jordmateriel (staklade)
Vognport 2

8.

Vedligeholdelse
Almindelig vedligeholdelse og løbende
opgaver
Hytte A – C renovering indvendig
Hangar 2 fastgørelse af inddækning
Vandaflæsning
Centerkontor og –lager oprydning og beslutning om indretning
Mos på flyvefelt bekæmpes
Magnetventiler i toiletbygning beskyttes

Tid

Bemærkning
SG-70 (i gang)
Grundlejerforening

1)

2)
3)

1) Grundejerforeningen vil blive opfordrer til at forestå vandaflæsningen.
2) Er af vore medlemmer, der er landbrigskandidat, vil se på problemerne.
3) Der er begået overgreb mod ventilerne, så man kan ”snyde” sig til varmt vand. De
plombetråde, som ventilerne er blevet forsynet med, og som skal forhindre misbrug,
brydes. AB vil søge en løsning, der på afgørende vis beskytter ventilerne.
Et tilbagevendende problem, som tidligere Arnborgudvalget og nu AB slås med, er den
manglende respekt for centerets materiel. Gang på gang konstateres, at fly afleveres
snavsede med batterier mv., som skal være taget ud og uden hutovertræk.
I det omfang, flyene har været i brug i forbindelse med kurser vil AB stille kursuslederen
ansvarlig for forholdene. Hvis enkeltpersoner blot ”smider flyer fra sig”, må det overvejes,
om pågældende skal nægtes ret til at leje centerets materiel.
9.

Strukturplanen.
Inter at referere

10-

Næste møde (mødeplan)
16/9-08 og 4/11-08.

For referat
Bent Holgersen
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Periodeopgørelse
30-06-2008

Budget 2008

Flyvevirksomhed
Ventus

901

Motorfalke
Puchacz
Janus

-18.932

20.000

-1.699

-5.000

666

LS.8

5.338

Discus
Fælles fly
Jordmateriel
I øvrigt

Salg af artikler
Nationalcenter Indtægter:

15.000

835

0

-3.457

-15.000

-19.633

-30.000

-1.413

-5.000

-37.394

-20.000

0

7.500

135.261

250.000

Pilotafgifter

55.110

60.000

Hangarleje

42.400

80.000

38.710

60.000

31.035

85.000

7.050

20.000

0

40.000

Lejeindtægter grunde, vandafgift

Lejeindtægt hytter (incl. vand og elafg)
Camping- og elafgift
Poletsalg m.v.
Forpagtning, jagtleje
Kantinedrift

0

2.000

309.566

597.000

Nationalcenter udgifter
Vedligeholdelse bygninger

-12.946

Vedligeholdelse jord og veje

-35.390

Vedligeholdelse Inventar og væksted

-6.681
-55.017
-29.932

-180.000
-45.000

-64.644

-170.000

Gasforbrug

-56.451

-70.000

Renovation og rengøring

-47.086

-85.000

I øvrigt

-13.298

-25.000

-266.428

-575.000

Forsikring
El- og vandafgifter

Nationalcenter netto

43.138

22.000

Løn centerleder og medhjælp

-172.340

-392.800

Resultat før afskrivninger og interne omposteringer

-166.596

-383.300

Afskrivninger fly
nationalcenter

-57.802

-115.604

-92.762

-185.524

-150.564
Resultat før interne omposteringer

-150.564
-317.160

-301.128

-301.128
-684.428
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