Arnborg Bestyrelsen
Møde på Arnborg den 31.5.2017

Deltagere

Erik Døssing Jensen (ED)
Morten Bennick (MB)
Tom Finsen (TF)

Afbud

Ole Gellert Andersen (OGA)

1.

Græsslåning på Arnborg
OGA/ED
Den nuværende aftale om græsslåning udløber med 2017. I stedet for anden aftale overvejer AB at konvertere en driftsudgift
på ca. 60.000 kr. årligt til en investering i en traktor plus skær. En
sådan investering forventes at koste omkring 100.00 kr. Forudsætningen er, at vi selv vil kunne stå for græsslåningen fremover. Desuden vil traktoren kunne bruges til andre formål på
pladsen.
OGA undersøger økonomien i en eventuel investering. ED forhører sig hos Jørgen Æ. Olsen om bemandingsmuligheder og aflønning i forbindelse med et skifte.

2.

Garage til spil
AB har modtaget tilbud på opførelsen af garagen. Materialer
beløber sig til ca. 180.000 kr. Porte til 5.000. Arbejdsløn til rejsning af spær og montering af tag og gavle til 50.000 kr. Jordarbejde og sokkel ca. 100.000 kr. I 2018 er der udgifter til etablering af strøm og vand for ca. 100.000 kr. Samlet opførelsespris
inkl. moms: 435.000 kr. Montering af det øvrige står vi selv for.

ED

Ansøgning om byggetilladelse er sendt til Herning kommune. Vi
forventer en hurtig behandling i løbet af 2 uger. Garagen forventes at være lukket uge 34-35.
3.

Hangar 3
Forhåndsinteressen for hangaren er stor. Udgaven på 88 m ser
ud til at være den størrelse, der matcher behovet bedst, og der
er et stort ønske om, at hangaren kan stå klar til sæsonstart
2018.
Lars Agesen-Pagh udarbejder en byggeansøgning til Herning
kommune. ED indhenter opdaterede stålpriser og undersøger
mulighederne for frivillig arbejdskraft.

ED

4.

Gebyrer på Arnborg
I løbet af 2017 vil AB gennemgå de bestående gebyrer med henblik på en revidering af priserne.

Alle

5.

Nyheder fra AB
AB besluttede, at man fremover vil udsende nyhedsbreve til
klubberne om bestyrelsens arbejde og planer. Muligheden for
en løbende opdatering af hjemmesiden undersøges også.

ED/TF

Ref.

Tom Finsen

