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

18. februar 2016
Referat 2:

Arnborg bestyrelsesmøde

Mødedato:

Den 18. februar 2016 kl. 17.00

Mødested:

Arnborg kantine

Deltagere:

AB:

Ove Dahl Jørgensen - ODJ
Klaus Vang - KV
Bertil Knudsen - BK
Johnny Jensen - JJ
Jens Degner - JD
Ib Overgaard - IO

1. Referat af sidste møde
1.1. Referat nr. 1 – KV indvendte at han ikke følte sig korrekt refereret m.h.t. sine bemærkninger om
køkkenet. Referenten undskyldte dette, hvorefter referat nr. 1 godkendtes.
2. Organisation og personalemæssige forhold
2.1. Tanker og observationer:
Formanden bemærkede, at han som nystartet formand, ikke helt havde styr på, hvem der var tovholder på de enkelte opgaver/projekter. Han havde endvidere observeret, at der på de enkelte opgaver også var flere spillere på ”bolden” – tilsyneladende uden overordnet koordination.
Han vil derfor fremadrettet med dagens møde, have fokus på, at der er udpeget tovholder på alle
opgaver. Bidrag og hjælp er naturligvis altid velkommen, men kun i koordination og fælles forståelse med den ansvarlige tovholder. Vi skal respektere og forvente det af hinanden, der hvor vi er
tovholdere.
2.2. Flyslæb 2016 (SCAC):
JD har arbejdet med vagtplaner for slæbepiloter, fly med mere for sæson 2016. Det gik for så vidt
nogenlunde; men JD løb ind i problemer med at få passet teknikken i sæsonen.
Der blev diskuteret forskellige optioner baseret på sidste år og de oplæg, der har været i spil omkring sæson 2016, herunder fast pilot i perioder.
JD arbejder videre og forventer at være klar til sæsonstart.
2.3. Kalender og planlægning:
ODJ beder om henstand med hensyn hertil.
3. Økonomi
3.1. Status:
Man vil følge økonomien gennem en kvartalsvis opfølgning. Britta vil ved henvendelse være i stand
til at give den relevante situation til bestyrelsen.
4. Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg
4.1. JD oplyste, at DASK afholder Arnborg Old Timer Gliding 2016 i tiden 23.-26-juni 2016.
4.2. Ellers ingen kommentarer til punktet.
5. Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
5.1. Ventelister:
JJ’s oplæg til venteliste for byggegrunde blev gennemgået. Der var enkelte forslag til rettelser. JJ
har i en mail til DSVU pr. 19.2.16 meddelt at en venteliste ønskes oprettet samt hvordan den skal
udformes. Dette punkt er hermed løst.
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6. Daglig drift (plads, centerfaciliteter, flyvning, flyslæb, spil og jordmateriel etc.)
6.1. Daglig arbejde på centeret (klar til start):
BK har udarbejdet en omfattende checkliste for drift af Centeret. Han har gennemgået denne liste
med Jørgen O, og efter BK’s opfattelse er der styr på diverse punkter. M.h.t. opsætning af skilte tager BK og JO sig af denne sag, som er ret omfattende.
6.2. Værkstedsgodkendelse:
JO arbejder stadig med værkstedsgodkendelse.
6.3. Møde med Herning kommune omkring kloaktilslutninger og bidrag til samme:
BK oplyste, at der har været møde med kommunen, og et nyt møde er aftalt til d.4.4.16. Kommunen ønsker at vi skal betale afgift for vores tilslutning, hvilket vi protesterer imod. Det er BK’s opfattelse at det er DSVU der skal forhandle med kommunen, hvilket synspunkt blev bakket op af bestyrelsen.
6.4. Jordbundsprøver fra pladsen:
Der er svar herpå, men DSVU afventer svar på tilbud på udlægning af pfosfor (mosdræber). Vi får
resultat heraf fra JO.
6.5. Grundskyld oplæg fra LAP:
Lars P. Har fremsendt oplæg til hvordan man kan fordele grundskyldsbyrden på forbrugere. Dette
oplæg fandt ikke umiddelbar tilslutning, hvorfor A/B gerne vil diskutere dette punkt med HB.
7. Anlægsarbejder og projekter
7.1. Spil (HC kommer forbi ca. 19:00, hvis han ikke skal flyve):
ODJ pointerede HB’s indstilling til, at der skal anskaffes et nyt spil. HB er klar over, at det budgetterede beløb på kr. 800.000,- ikke er nok og at ekstra penge skal bevilges.
HC som har været medforfatter til spilrapporten informerede om sine oplevelser med el-spil. Det
oplystes at det var vanskeligt at kontrollere Torque-effekten, hvilket kan medføre kavallerstarter, og
evt. stop af trækket i wiren.
Frankrig som tidligere er gået meget ind for el-spil har efter flere ulykker stoppet for ny anskaffelser
af el-spil.
Efter hans opfattelse mangles der mere udviklingsarbejde for kontrol af starten før han ville være
sikker på at denne spiltype er den rigtige for Arnborg. Specielt under hensyntagen til,at der her vil
være mange spilkørere for hvem el-spil vil være noget nyt og fremmed at betjene.
Det oplystes, at Gumme desværre ikke har kunnet finde folk, der vil være villige til at give en hånd
med at hjemmebygge et spil. Den løsning Kan afskrives nu, hvorfor vi skal koncentrere os om at
finde det bedste professionelle spil.
Der er pt flg. kendte leverandører:
Skylaunch, som rangerer meget højt grundet stor fleksibilitet. Der er allerede erfaring indhentet på
Sjælland med dette firma. Mike Groves, chefen for firmaet, vil være i Danmark her i foråret, og HC
vil aftale møde med ham her på Arnborg. Sandsynligvis i april.
Tost Startwinden GmbH tilbyder et spil med en 428HP motor til en pris af kr. 660.000,- med levering i marts 2017.
Eggerwinden kan levere selvkørende spil, og refererer til flere tyske Klubber som brugere.
Bestyrelsen mener vi bør få Gumme og HC til at undersøge kvaliteten af de tyske spil før endelig
indstilling til HB afgives.
BK taler med JO om renovering af det nuværende spil, således det bringes op på en acceptabel
brugerstand.
7.2. Køkken:
JJ/BK skriver til klubber – udvalg – kurser for at udbede sig deres ønsker m.h.t. indretning af disse
faciliteter. Deadline for besvarelse bliver 13.3.16. Resultatet af dette rundspørge forventer man at
præsentere på kommende rep. møde, således denne sag kan afsluttes endeligt.
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7.3. Briefingrum - hangar/daglig briefing:
KV har aftalt med JO, at han foretager ændring i hangaren som aftalt på A/B møde den 24.1.16.
Han kontakter leverandør i Aarhus med henblik på levering af udstyr til kommunikation af informationer ved briefing. BK mener det daglige briefingum trænger til en renovering for at bringe det op
på standard med allerede renoverede rum. Dette kunne ske i forbindelse med renovering af køkken
etc.
BK/JJ tager dette med som en del af deres rundspørge. Det bør overvejes hvorledes det udstyr
man anskaffer til hangarbriefing kan integreres i det daglige briefingrum.
7.4. Internet tilslutning:
BK vil i første omgang kontakte Grundlejerforningen Arnborg for i det hele taget at høre, om der er
interesse for en internet tilslutning mod gebyr. Han vil så senere kontakte leverandører for tilbud.
7.5. Asfalt på vejen ind til centeret:
Tilbud herpå er pt uinteressant. Punktet bør indarbejdes i en kommende perspektivplan for Arnborg.
7.6. Perspektivplan?
Næste A/B møde bør primært omhandle udarbejdelsen af en perspektivplan for Arnborg. De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes individuelt udarbejde deres bud på en sådan plan.
7.7. Hjertestarter:
JJ havde sendt forslag frem vedr. anskaffelse af en hjertestarter. Udgiften hertil vil inkl. Kursus for
16 deltagere andrage ca. Kr. 16.000,- Forslaget blev hurtigt vedtaget. Man vil i første omgang tilbyde plads til de på centeret værende klubber samt Unionens faste personale. Det forventes kursus
kan afholdes i april måned.
7.8. Hangarprojektet
ODJ har indhentet projekt herom ved HB, og vil distribuere til A/B medlemmer.
8. Vedligeholdelse
8.1. Fly
BK oplyste, at man til Discus SU har indkøbt et nyt LX 8080 instrument til afløsning af det gamle
udstyr som aldrig har været ordentligt funktionsdygtigt. Købet blev godkendt (driftsbudget).
Frederiksund har fået stillet Pucacz RP til rådighed i tidsrummet 28.9. – 24.10. 2015. Som kompensation for lejen heraf, har klubben påtaget sig at sørge for årligt eftersyn. Der har været et ønske
fra klubbens side om kompensation i lejen for vedligeholdsarbejdet.
A/B kan ikke acceptere ønsket om særbehandling, idet det vil skabe en uønsket præcedens om, at
alle der fremover påtager sig renovering af fly eller andet arbejde for DSVU skal kompenseres. KV
vil kontakte klubben herom.
8.2. Materiel
BK taler med JO om renovering af det nuværende spil, således det bringes op på en acceptabel
brugerstand.
8.3. Bygninger
De nuværende porte i hangar2 er uhensigtsmæssige, og yderst besværlige at håndtere. Det bør
snarest overvejes hvorledes man kan tænke sig nye porte.
8.4. Inventar
8.5. Jord
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9. Opfølgningsliste for næste møde
9.1. JD finder løsning ang. Teknisk vedligehold af slæbefly
9.2. BK/JO værkstedsgodkendelse og skilte
9.3. HC aftale møde med Mike Groves i april
9.4. BK/JO plan for renovering af spil og deadline herfor
9.5. JJ/BK ønskebrev om indretning af køkken/kantine/TV stue
9.6. BK kontakt til Grundlejerforening vedr. internettilslutning
9.7. KV kontakt til FFF ang. A/B beslutning
10. Eventuelt og næste møde
10.1.
Næste møde på Arnborg den 7. April 2016 kl. 17.00
10.2.
Husk at medbringe jeres PC

På A/B’s vegne
Ib Overgaard
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