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

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 8/2008 den
8.december 2008

Til stede:
Klaus Vang (KV)
J.O.Ternholt (JOT)
Bent Holgersen (BH)

1.

Referat af AB-møde nr. 7 den 18/11-2008
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.
På et møde, som BH som repræsentant for arnborgbestyrelsen havde med forretningsudvalget den 26. november blev der redegjort for de muligheder og vanskeligheder, der er
at videreudvikle centeret indenfor den gældende lokalplan.
FU besluttede på den baggrund, at bede AB skal udarbejde grundlag for en ny lokalplan.
Se nærværende referat pkt. 9

3.

Økonomi
Der forelå på mødetidspunktet ikke balance pr. 30. november.

4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold.
Forslag til ændring i kommissorium
Arnborgbestyrelsens kommissorium er skrevet i november 2007, umiddelbart efter at
AB var blevet udpeget på formandsmødet.
Indholdsmæssigt er det præget af situationen, hvor blandt andet udtrykket midlertidig
forekommer flere gange, og hvor udtrykket budget 2008 m.v. forekommer.
Da AB nu må betragtes som et ”udvalg” af fast karakter måtte kommissoriet revidere i
overensstemmelse hermed.
Et forslag til revideret kommissorium blev gennemgået og godkendt. Det vil, når det er
godkendt af FU, blive offentliggjort på hjemmesiden.
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5.

2-

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

6.
6.1

:
6.2

til

Emne

27-01-09

Arnborgbestyrelse møde

26-03-09

SLV planspil
HI kursus

02-05-09

09-05-09

21-5-09

31-5 (1-6)-09

08-06-09

12-06-09

Svedanor

15-6-09

19-6-09

Svedanor

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

DM Standard, 15-m og tosædet

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
Grunde og lejere
Da en af lejerne af en fast campinggrund trods flere påkrav ikke har betalt, vil pågældendes lejemål blive opsagt og den campingvogn, der står på grunden kræves fjernet.
Lejer af fast campinggrund nr. 4, Bent Nielsen, har opsagt sit lejemål.
Der er i øjeblikket 3 ledige campinggrunde.
Ventelister
AB er blevet gjort opmærksom på, at der var fejl i den offentliggjorte venteliste.
AB har i den anledning gennemgået listen og ældre lister og må med skam erkende, at
Bjarne Bredahl, der tidligere har stået på listen for opspændte fly, var faldet ud
Venteliste vognhangar
1

07-06-2004

Mogens Fahlgren

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

8

15-08-2008

Henrik Back

9

15-10-2008

Jørgen Thomsen

Venteliste Hangar opspændt
1

09-05-07

Bjarne Bredahl

2

08-07-08

Niels Sundberg

3

06-10-08

Jørgen Thomsen
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7.

Anlægsarbejder.
Intet at referere.

8.
8.1

Vedligeholdelse
Forpladsen
foran hangar 1 er blevet belagt med asfaltgranulat (fra den del af Fasterholtvej, der blev
fjernet, da motorvejen blev anlagt). Efter at området er blevet komprimeret og tromlet
et vi på vej til at have en fin, fast forplads.
Der er stadig en hel del asfaltgranulat tilbage i depotet. Det kan anvendes af grundejerforeningen til reparation af centerets vejen.
Den offentlige vej til centeret
er i meget dårlig stand med et utal af store vandfyldte huller. HH har tidligere klaget
over situationen uden større resultat. HH har på ny klaget, denne gang i et brev vedhæftet adskillige billeder, de tydeligt dokumenterer situationen. Klagen har fundet tilslutning hos naboen i Fasterholdtvej 12.
Kalkning af pladsen.
I de sidste dage i den netop overståede frostperiode lykkedes det at få spredt 80 t kalk
på pladsen. Kalken er i den efterfølgende regnperiode næsten opløst og sunket i jorden.
Senere behandling af pladsen med blandt andet gødning skal vente til foråret..

8.2

8.3

9.
9.1

9.2

10-

Strukturplanen.
Lokalplanens fysiske grænser og dens begrænsninger.
Den gældende lokalplan omfatter det oprindelige areal, som unionen ejede før jordfordeling i forbindelse med motorvejsbyggeriet fandt sted plus de marker der lå øst for,
og som dengang var ejedes af andre. Det omfatter ikke det nykøbte areal syd for hangar 2.
Det har den alvorlige begrænsning, at det ikke kan bygges her, med mindre der vi kan
få en landzonetilladelse, og kan vi det, er det overvejende sandsynligt, at vi kunne vil
få lov til at opføre en enkelt bygning..
Det har den umiddelbare konsekvens, at man ikke kan begynde en opførelse af en ny
transportvognhangar før vi har en landzonetilladelse.
Dette er den væsentligste grund til, at FU har bedt AB gå i gang med at forberede
udarbejdelsen af en ny lokalplan.
Det område, der ligger syd for den nye adgangsvej er i den gældende lokalplan udlagt
som et serviceområde, hvor der blandt andet kan bygges hangarer, og hvis de, der vil
opføre en ny transportvognhangar er villige til at flytte projektet hertil, er det måske en
chance for, at de kan komme hurtigere i gang.
En forespørgsel til Herning kommunes planafdeling om dette har imidlertid efterladt
flere spørgsmål end svar, og det besluttedes snarest at arrangere et møde (JOT og BH)
med repræsentanter for kommunens planafdeling.
Valg af hjælp til udarbejdelse af plan.
I forbindelse med mageskiftet af jorden ved hangar 2 har vi haft hjælp fra firmaet Geopartner. Dette firma vil også kunne hjælpe med udarbejdelsen af en ny lokalplan. Det
vil kost op imod 50.000 kr. Før det entreres med dette firma, skal de undersøges, om
der i medlemskredsen er noget, der kan påtage sig hjælpe med denne specifikke opgave.
Næste møde (mødeplan)
27/01-09

For referat
Bent Holgersen
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