1. Referat af møde d. 26.4.16
1.1. Referat nr. 3 godkendtes
1.2. Punktet udsættes indtil videre
2. Organisation og personalemæssige forhold
2.1. Ingen kommentarer
2.2. Enighed om, at JO fremtidig deltager i A/B møder
2.3. Vi forsøger Skype møde før næste HB møde. OD fastsætter
dato for møde
3. Økonomi
3.1 Punktet udsættes indtil videre. OG bedes tage stilling til om
regnskabstallene skal offentliggøres i referatet
4. Kommende arrangementer etc.
4.1. Sun Air Cup – ingen kommentar
5. Forhold vedr. brugere af Arnborg, herunder udlejning af
byggegrunde, byggeansøgninger og lign.
5.1. Flyleje – problematikken med udleje over længere tid. JO vil
lave et oplæg hertil til efterårets møde. Indtil videre vil DSVU
beregne min. 1 times leje for bookede fly, uanset fløjen tid
under 1 time.
Spontant lejede fly beregnes kun minuttaksten den tid der er
fløjet.
6. Daglig drift(plads, centerfaciliteter, flyvning, flyslæb, spil og
jordmateriel etc.)
6.1. KV vil maile sit oplæg om regulering af grundskat til A/B for nærmere overvejelse.
6.2.JO meddelte at græsslåning af økonomiske grunde trækkes mest
muligt. Div. veje er meget hullede. Han vil tale med de enkelte
lejere for at se, om der kan aftales en fælles arbejdsindsats.
6.3. Værksted er godkendt jfr. referat nr. 3

6.4. Lars P forhandler videre med kommunen for bedre aftale
6.5. Der er spredt gødning. Forsøget med mosoptagning er vellykket
JO mener at kunne rense resten af pladsen for kr. 15.000,-. Det
dyreste bliver assistance fra Hollænderen, der skal samle mosset op.
Jfr. referat nr. 3 vil OG undersøge om vi kan få tilskud til pleje.
7. Anlægsarbejder og projekter
7.1. JO informerede om spillets tilstand. Forsøgsstarter er afviklet
til stor tilfredshed. JO bestiller 2 x kunststofwire a 1500 m. Til
vinter laves der kabine til spilkører samt andre forbedringer.
7.2.Spilhangar - overslag over byggeriet er modtaget. KV vil arbejde videre hermed og forsøge at få prisen reduceret. M.h.t.
placering har han sat pæle ned for at vise hvor den bør placeres.
7.3. Hangar 3 – Tilbudsgiver har sat sagen i bero således, at den
kan være klar til indrykning i foråret 2017. BK’s rundspørge
har givet positivt resultat i form af 10 tilsagn. Der mangler
tilsagn fra 4 interesserede. BK har bedt om nyt overslag fra
tilbudsgiver a.h.t. prismæssig opdatering.
Byggeriet af hangar bør tilrettelægges således, at man
undgår den tunge kørsel i vintermånederne, da den
ødelægger vore veje og bane
7.4. Køkkenindretning udsættes til efter SAC. BK og IO vil med JO
lave et oplæg til indretning.
7.5. JO har positivt syn på brug af køkkenet med levering af
af mad fra Brande Camping. Prispolitikken skal overvejes
a.h.t. økonomien.
7.6. Omstilling til det nye briefingrum i hangar virkede godt. A/B
indstiller til HB, at det lejede udstyr købes i.h.t. tilbud.
7.7. Uden større omkostning kan Dueslaget indrettes til møderum for eks. lærere på I-kurser. Bord og stole rækker.
Salg af flybilletter og materialer flyttes fra Dueslaget neden
under.

7.8.Spørgsmålet om internet tilslutning afgøres på Grundlejerfor
eningens kommende generalforsamling. BK forelægger projektet her.

7.9 Hjertestarter er ophængt i entre til administration.
7.10.Diskussion om HB’s perspektivplan udsættes til næste
A/B møde.
7.11. Solceller – BK er kontaktet af Lars P. Om projektet. Han
har meddelt at projektet ikke henhører under A/B men
bør varetages af HB. Det ser ud til, at projektet grundet ny
lov givning reduceres i størrelse således det akkurat dækker Arnborgs behov. Iøvrigt giver A/B ”Go” for projektet
8. Vedligeholdelse
8.1. Pawnee’en skal omregistreres. JD drages omsorg herfor
8.2. Frøen skal have ny køler som er købt sammen med nogle
rservedele. Mangler montage som JO klarer snarest.
. Man har klaget over rystelser i Puchaz. Iflg. JO en tilbagevendende klage. Han har d. 28.6.16 prøvefløjet flyet uden
bemærkninger. Højderor er samtidig checket u.b.
JO melder iøvrigt resten af materiellet klar.
8.3. Det aftaltes at JO og Billund formaliserer ASK 21 ophold i
Hangar 1 med en skriftlig kontrakt
9. Opfølgningsliste
9.1. vedlagt som bilag til referat
10. Eventuelt, og næste møde
10.1. ingen kommentarer til eventuelt. OD indkalder til
næste møde i august/september

På A/B’s vegne
Ib Overgaard
Opfølgningsliste til referat nr. 4:
JO – oplæg til flyleje (til eftersmøde)
KV – oplæg til grundskat mailes til A/B medlemmer
JO – tale med grundlejere om rep. af veje
LP – forhandling om lreduktion af kloakgebyr
OG – undersøge om vi kan få tilskud til pleje af flyfelt
KV – forsøge prisreduktion på spilhangar
BK – beder om nyt overslag til hangar 3
BK)
IO) _ forslag til køkkenindretning efter SAC
JO)
JD – omregistrering af Pawnee
JO – lejekontrakt med Billund (ASK 21)

