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Fasterholtvej 10
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Den, 27. april 2016

Referat nr. 3
Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016
Tilstede:
Jens Degner – JD
Ove Dahl Jørgensen – OD
Bertel Knudsen – BK
Ib Overgaard – IO
Klaus Vang – KV
HC Hollen – HC
Peter Eriksen, HB – PE
Ole Gellert-Andersen, HB – OG
Jørgen Æ. Olsen, DSVU – JO
Hans C. Christensen, Spilgruppen – HC 1
Henrik Gormsen, Spilgruppen - Gumme

1. - Referat af møde d. 18.2.2016
Referat nr. 2 i den redigerede udgave godkendtes
2. - Organisation og personalemæssige forhold
2.1. HC præsenterede sig for A/B med information om sin
tilknytning til Arnborg via Billund Svæveflyveklub
2.2. OD bemærkede at han så det som sin primære opgave at
fordele opgaverne i A/B. Han så gerne der kom mere skub i
løsningen af opgaverne. Dette kunne bla. ske i form af forbedret
kommunikation
2.3. OD udtrykte ønske om tættere forbindelse med HB. OG
tilbød at deltage i A/B møder, specielt med henblik på at
tilrettelægge HB’s økonomi med de budgetter A/B arbejder med.
PE motiverede OG’s deltagelse. Han pointerede at JO var
ansvarlig for driften af Arnborg. Bemærkede at A/B’s indstillinger
skal godkendes af HB. Han opfordrede til mere reklame for
Arnborg, så klubberne vil udnytte centeret mere. Eks i form af
information om den nye hjertestarter vi har fået. Han så
ligeledes gerne at kontakten med HB blev udbygget.
KV bemærkede, at han anså det for vigtigt, at vi ved hvem der
har ansvar for de enkelte A/VB opgaver.
3. – Økonomi
3.1. – OG vil lave en oversigt over økonomien til A/B således
man er orienteret herom. Han omtalte, at der har været tider
hvor økonomien har været lige ved at skride, hvorfor nøje
kontrol er vigtig.

4. – Kommende arrangementer på Arnborg
4.l. DM står for døren. BK’s bemærkninger om køkken vil
blive refereret under pkt. 7.4.
JD informerede om estimeret antal deltagere til DM. Han har
med Brande Camping arrangeret en bespisningsservice, der
dækker måltiderne til morgen – middag og aften. Han oplyste
hvordan arrangementet afvikles med Brande C. Han vil sørge for
information til DM deltagere.
Det blev vedtaget at bruge arrangementet til DM som prøve på,
at man også kan bruge det til kommende store arrangementer –
eks. SAC.
JO medelte at man har haft gode erfaringer med Brande C. Som
ny leverandør efter Kirsten.
Han har til køkkenet anskaffet service, således det er muligt også
nu at udnytte denne facilitet.
5. – Forhold vedrørende brugere af Arnborg etc.
5.1. ingen bemærkninger til dette punkt.
6. – Daglig drift (plads, centerfaciliteter, flyvning, flyslæb, spil
og jordmateriel etc.
6.1. OD rejste spørgsmålet om hvordan vi behandler denne
sag.
OG oplyste at man havde brugt det bebyggede areal som
fordelingsnøgle.

KV mente det var et forkert grundlag at fordele efter, og henviste
til, at den gamle A/B flere gange havde sendt forslag til den
gamle HB uden at der var kommet reaktion herpå. OG forsvarede
sit synspunkt, men den efterfølgende diskussion mundede ud i,
at man vil forsøge at finde et bedre fordelingsprincip.
KV påtog sig at fremsætte et forslag til fordelingsnøgle. Det
sendes til HB snarest muligt således det kan blive behandlet på
næste HB møde, hvor man vil tage en hurtig afgørelse.
6.2.- Græsset bliver slået inden Dm’s begyndelse. JO oplyste at
han får hjælp af Hans Nørgård.
6.3.- Værkstedet er nu godkendt meddelte JO.
6.4.- JO oplyste, at Herning Vand A/S mener at have op til kr.
250.000 til gode hos os i tilslutningsbidrag til kloak. LarsAP har
drøftet sagen kortfattet med Jan Schmeltz og skal have en
forhandling med vandværket. LarsAP tager initiativet til næste
forhandling og kommer med udspil.
6.5.- Jordbundsprøver er taget og efter Poul Erik mangler pladsen
fosfor til bekæmpelse af mosset. Det oplystes at Johannes Lyng
fra DASK har kontakt til en person, der har kendskab til
mosbekæmpelse. JO vil tage kontakt til både Poul Erik og
Johannes Lyng.
OG vil checke om der ikke kan opnås økonomisk støtte til
vedligehold af pladsen.
7. – Anlægsarbejder og projekter

7.1. – HC 1 gennemgik forløbet af møde med Skylaunch d.
19.4.16. Han fandt det en meget svær beslutning at tage om køb.
Antal spilstarter per år sat op mod det beløb der skal investeres.
Gumme dukkede op med en annonce om salg af et tysk
dieselspil. Der oplystes en forhandligspris på ca. Kr. 205.000 plus
leveringsomkostninger, sat op mod de næsten kr. 900.000 som
et Skylaunch spil koste Oplysningerne fra annoncen er så
lovende, at det straks besluttedes at kontakte klubben. Gumme
har reserveret spillet for os, og en ekspedition drager til Tyskland
i kommende week-end for besigtigelse.
Eneste nuværende minus er, at der skal opføres en speciel
bygning til spillet, men det kan ende med at være et plus, idet en
sådan bygning kan planlægges og indrettes til værende behov for
værkstedsfaciliteter.
7.2. – Hangarprojektet. Her omtalte BK at der ligger et færdigt
projekt fra A/B’s side. HB giver et politisk tilsagn til projektet
under forudsætning af, at man får et specificeret oplæg med en
kalkule over lejeindtægter som viser, at der er økonomi i
projektet.
BK og JO vil indtil videre stå som bygherre for projektet. Man
forventer at Stener Leander, Holstebro vil stå for entreprisen.
De personer der har givet forhåndstilsagn informeres og får
besked om fast tilmelding samt accept af betaling af et
depositum på kr. 10.000,- BK tager sig af denne sag, som sættes i
gang hurtigst muligt

7.3. – PE gennemgik HB’s nye perspektivplan. Man havde
herunder gennemgået de enkelte udvalg og deres arbejde.
Heldigvis for A/B var HB tilfreds med det udførte arbejde, hvorfor
der ikke er ønske om ændringer her.
7.4. BK’s konklusion af alle de input der er kommet ud af
forespørgslen om indretning af køkkenet er den, at man stort set
ønsker sig at alt bliver ved den gamle ordning med kantine og
Kirsten.
Dette er i sagens natur ikke gørligt, og efter BK’s opfattelse bør
man overveje en løsning, der ligger op ad det man ser på
campingpladser. Her kommer de enkelte brugere med eget grej,
og benytter kun faciliteten til egentlig madtilberedning.
JO oplyste at man under kursus havde benyttet køkkenet til at
kokkerere i, og at det blev leveret tilbage i rengjort stand.
Uanset valg af forandring vil vi køre sæsonen ud, i den stand
køkkenet befinder sig. Måske kan der indhentes nogle erfaringer.
Med henblik på indretning af TV stue – spisestue og skranke, vil
IO og BK tage dette under overvejelse, og udarbejde et forslag til
ombygning. Måske skal der på et senere tidspunkt hentes hjælp
fra en professionel, der har specialiseret sig i indretningsopgaver.
BK blev pålagt at takke de klubber der har indsendt svar til
Arnborg.

7.5. – KV informerede om at der er sat ny afskærmning op til
briefingrum til DM. Dette vender 9o grader i forhold til den
gamle opstilling.
Der er indhentet tilbud på udstyr til formidlingen. Der er 2
muligheder. En mulighed til kr. 85.000 og en mulighed til kr.
45.000. Ved gennemgang af mulighederne fandt man, at den
billigste løsning kunne bruges.
OG udtrykte bekymring, idet pengene hertil ikke findes i
budgettet, og han vil nødigt komme ud med et regnskab der
viser underskud.
KV vil forsøge om man kan leje udstyret – evt. med forkøbsret så
vi kan overtage det til næste år.
Grundet det sene tidspunkt sluttede mødet her
OD vil senere fremkomme med forslag til næste A/B møde
Opfølgningsliste over opgaver fremkommer senere som tillæg til
referatet.
PÅ A/B’s vegne
Ib Overgaard

