Arnborg Bestyrelsen
Møde på Arnborg den 31.10.2018

Deltagere

Erik Døssing Jensen (ED)
Henrik Fynbo (HF)
Tom Finsen (TF)
Lars Agesen-Pagh (LAP)
Bent Eckhardt (BE)

Afbud

Morten Bennick (MB)

1.

Nyt medlem af AB
Henrik Fynbo fra Rødekro er nyt medlem af AB i stedet for Ole
Gellert Andersen. ED bød ham velkommen og opridsede AB’s
arbejdsområder.

2.

Hangar 3
Budgetoverskridelsen skyldes delvis anlæggelsen af vejen over
flyveområdet.
Hangaren er fuldt udlejet, og det ser ud til at der reelt er plads til
flere fly end forventet pga. bredden på hangaren.
Hangaren er totalt finansieret af DSVU selv, hvilket har sparet
udgifter.
Hovedparten af lejerne kommer fra klubber uden for Arnborg.

3.

Budget
Arnborg overtager en traktor til 50.000 kr. Traktoren bruges bl.a.
til græsslåning omkring bygninger. Den kan også bruges til gravearbejder. BE vurderer at den vil være nyttig i driften af centret. Flyvefeltet slås fortsat af hollænderen.
Wirehenteren er slidt ned. BE undersøger prisen for en udskiftning. Forventet 50.000 kr.
Portene til vognport 2 trænger til renovering. MB undersøger
omkostningsniveauet.
Vognport 1 trænger også til nye porte. LAP foreslår helt ny front

i stedet for kun nye porte. Der indhentes tilbud på omkostningerne.
Hangargulvet i hangar 1 er slidt. Der tages tilbud på ny overflade.
Falken er i foråret blevet repareret for 107.000 kr (ny gearkasse).
Motoren har nu problemer med ventilerne. Danglide og FO har
givet tilbud på ny motor. Rotax er inde i billedet med at deltage
økonomisk på grund af generelle problemer med hydrauliske
ventilløftere. Ny motor forventes at koste 211.000 kr. Hvis Rotax
deltager økonomisk vil det formindske udgifterne med 65.000 80.000 kroner. Den nuværende motor er fra 2011 og frigivet til
2000 timer. Den nuværende gangtid er på 800 timer. HB har
besluttet, at Falken skal repareres på det foreliggende tilbud.
Startfeltet er ujævnt og har mos. I løbet af 2019 skal vi tage stilling til, hvilken behandling der skal gennemføres.
Siden kommunesammenlægningen har vi betalt grundskyld til
Herning kommune på ca. 60.000 kr. pr. år. Baggrunden er, at
DSvU som grundejer skal betale grundskyld, i modsætning til
idrætsforeninger, hvor kommunen ejer jorden. LAP undersøger
muligheden for at få ”konverteret” grundskylden til tilskud til
Arnborg. Fx tilskud til renovation og græsklipning. Også en asfaltering af tilkørselsvejen er inde i billedet. Der undersøges en
model for, hvordan sådanne tilskud kan flyde tilbage til Arnborg,
idet unionen ikke er en forening med mulighed for at modtage
tilskud selv. Overvejelserne drejer sig ikke om 2019 men først
2020.
Nationalcenterets budget blev gennemgået og vedtaget.
Fremover vil BE sende saldobalance til AB til orientering.
4.

Startafvikling på Arnborg
AB henstiller til HB at startafvikling på Arnborg fremover udelukkende sker med unionens fly/spil. Begrundelsen er hensynet til
Arnborgs økonomi og organisationen af den enkelte flyvedag.
Samtidig tager AB til efterretning, at Johnny Jensen og Søren
Grum ikke ønsker at være en del af slæbeteamet på Arnborg.

5.

Næste møder
20. marts 2019, 22. maj 2019 og 18. september 2019.

Ref.

Tom Finsen

