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Referat nr. 1
Møde i Arnborg Bestyrelsen den 24.jan.2016 i Arnborg
Tilstede:
Jens Degner – JD
Johnny Jensen – JJ
Ove Dahl Jørgensen – ODJ
Bertel Knudsen – BK
Ib Overgaard – IO
Klaus Vang – KV
Som temporær formand bød KV velkommen.
Til det egentlige første A/B møde havde KV forberedt et udkast til
dagsorden, som blev grundlaget for mødets afholdelse.
Pkt. 0 – konstituering:
a) ODJ blev eenstemmigt valgt til formand, og modtog valget
b) IO valgtes til referent, og modtog valget.
c) Kommissorium.
Skal renses for stavefejl –
Pkt 3 * - teksten ændres til: Indstille til Hovedbestyrelsen vedr. ansættelse af medarbejdere. (grund: arbejdsgiveransvar)
Bestyrelsen nærlæser endnu engang, og giver evt. kommentarer forInden referat endeligt godkendes.
d) Det opstillede forslag til forretningsorden vedtoges for fremtidige
møder.
Der tilføjes et pkt. 10 – Opfølgningsliste for næste møde
. Eventuelt rykkes ned til punkt 11

Pkt. 2 – fjernet fra udkastet idet det anses for overflødigt.
Pkt. 3 – Økonomi:
KV oplyste at A/B i september måned udarbejder budget for kommende
sæson – forslag til takster etc.
Han gennemgik løseligt de tal der allerede er udarbejdet til HB.
Eneste kommentar hertil var, at man foreslog at poster med 0 værdi for
allerede solgt og bogført materiel fjernes .
Pkt. 4 – Organisation:
a) Jørgen Olsen vil gerne tituleres som Centerchef.
Han ønsker en klar reference til A/B. BK accepterede at være forbindelsesled.
Relation til Lars P. og administrationen varetages efter løbende opgaver.
b) JD præsenterede sit oplæg til hverdagsflyslæb på Arnborg. JD
overtager SCAS idet JJ gerne vil trække sig, hvilket blev accepteret.
De faste piloter som modtager dagpenge bør være beredt på at
deltage i det daglige arbejde på Centeret under Jørgen O’s ledelse,
såfremt der ikke kan flyves.
Koblingshøjden øges til 1500 fod uden extra gebyr.
Udefra kommende klubber må gerne medbringe eget slæbefly
forudsat det kun anvendes til slæb af egne fly med egne piloter.
Pkt. 5 – Arrangementer:
a) Varetages af centercheden generelt.
b) Administrationen bør ændre sin opstilling over arrangementer således disse fremstår i et kalenderformat, som er mere overskueligt.
c) Vi ændrer sæsonstart til den 12. Marts og sæsonslutning til den 23.
Oktober.
Pkt. 6 – Forhold vedr. brugere af Arnborg:
a) – A/B fremkommer med forslag til opstilling af ventelister. Dette
meddeles administrationen, således de har en praktisk rettesnor.
Pkt. 7 – Daglig drift:

a) SCAS opstiller regler for leje af slæbefly samt for piloter
b) Centerchefen bør drage omsorg for,at nye spilkørere bliver omskolet til
det på centeret værende spil
Pkt. 8- Anlægsarbejder og projekter:
a) Gumme havde stillet sig til rådighed for besvarelser m.h.t.
spilrapporten. Han informerede om de problemer man har konstateret
i forbindelse med el-spil. Konklusionen er, at el-spil for nærværende
ikke er sagen.
b) A/B indstiller til H/B, at vi beder Gumme arbejde videre på et tilbud på
hjemmebygget spil, som skal sættes op mod, hvad et fabriksbygget nyt
spil vil koste. I betragtning af det lave forbrug af spilstarter på centeret
må der tages hensyn til økonomien i forbindelse med anskaffelse.
Tidsmæssigt menes det at en snarlig bestilling ved Skylaunch kan medføre en levering af nyt spil allerede i denne sæson.
c) M.h.t. køkken referer BK til køkkener på campingpladser, som er
baseret på, at brugerne selv har køkkengrej med. JJ/BK vil skrive til
klubberne om behov/forslag. Disse svar vil komme til behandling på
repræsentantskabsmødet. Ligeledes vil de enkelte brugerudvalg blive
spurgt om behov. TV stuen i nuværende udformning indrages også i
forespørgslen. På den måde vil vi een gang for alle for have en klar
udmelding om behov for køkkenfaciliteter/TV faciliteter.
d) Ny hangar. A/B udbeder sig en klar projektbeskrivelse samt budget for
anlæg ved H/B, før A/B kan gå videre med denne opgave.
e) Flyværksted – Jørgen O arbejder sammen med HC på, at få værkstedet
godkendt. Jørgen skal opgive deadline for færdiggørelse til A/B.
f) Solceller: ODJ kontakter H/B for at få status på projektet.
g) Briefinglokale: KV viste sit forslag til ændring af briefinglokale i hangar
hvilket blev godkendt. Han arbejder videre sammen med Jørgen på
færdiggørelse af dette tiltag. Han foreslår der anskaffes ny
overheadprojektor med lærred, og nyt højttaleranlæg.
Pkt. 9 – vedligeholdelse – tidsmæssigt kunne dette punkt ikke behandles,
hvorfor A/B må bede Jørgen om en opdatering. Dette bør være en opgave
for BK.
Pkt. 10 – Opfølgningsliste med rapport til næste møde d. 18.feb-16

1) BK vil undersøge behov og økonomi for nettilslutning for hytter
2) BK beder kontoret ændre oversigt over arangementer til
kalenderformat.’
3) Jørgen O skal opgive deadline for færdiggørelse af værksted. BK følger
op herpå.
4) JJ og BK uadarbejder forespørgsel om ønsker til køkkenbehov
5) ODJ kontakter H/B vedr. projektbeskrivelse til hangar
6) JD udarbejder reglement for slæbepiloter og fly
7) ODJ giver indstilling til H/B vedr. anskaffelse af spil
8) BK beder om oversigt fra Jørgen vedr. punkt 9 i referat
9) ODJ laver mødekalender for A/B for resten af 2016
10) JJ har i mail meddelt at han klarer opgave med ventelister til
byggegrunde – hangar og vognportpladser etc.
Pkt. 11 – eventuelt:
Eneste punkt behandlet her blev fastsættelse af næste A/Bmøde som blev
aftalt til Torsdag den 18. Februar kl. 17.00 på Svæveflyvecenter Arnborg.

På A/B’s vegne
Ib Overgaard

