Brugermøde på Arnborg den 22. oktober 2013
Ref: BK
Alle inviterede brugergrupper undtagen JAS var repræsenteret.
1.
2.
3.
4.

Klaus Vang orienterede om bestyrelsens arbejde.
Fældning af de store træer foran hovedbygningen igangsættes snarest
Startbillet med vedhæftet Dankortkvittering godkendtes af SCAS
Diskussion omkring startlister. reglerne opfyldes, men der mangler muligvis en startliste for
selvstartere.
5. Arnborg Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra frivillige, der vil hjælpe med praktiske
opgaver –særligt i weekender.
6. AB arbejder med tanken om at nedlægge funktionerne på Dueslaget, Michael Kristensen
mener klublederne bør spørges først (formandsmødet)
7. Der foreligger endnu ikke evalueringer fra DM og SAC –Michael Kristensen kunne berette
at centeret fungerede fuldt tilfredsstillende under årets instruktørkurser.
8. Problemer med føring af journaler. (suk -der ligner centeret vist alle danske klubber)
9. Ujævnheder i pladsens nordside laves ASAP
10. Problemer med mos, søges løst i samarbejde med en lokal landbrugskonsulent
11. Det er en stor udfordring at udlåne centerets svævefly, uden en daglig leder med
svæveflyvererfaring. AB arbejder på en ændring i bookingsystemet, samt en mere håndfast
rapportering når der opstår fejl.
12. Herning Kommune har på eget initiativ igangsat en ny lokalplan for området.
13. Naturstyrelsen, der er myndighed på området siger, at der er intet der hindrer Herning
Kommune i at udstede nye byggetilladelser.
14. HB har bevilget penge til renovering og lovliggørelse af vores benzinstandere, store dele af
volden kan herefter fjernes.
15. Afspærringsmateriel bliver indkøbt, det vil gøre det lettere for vores gæster at orientere sig.
16. Vognport 1 -reparation af bagvæg udføres af frivillige, forventes klar inden DM
17. DASK berettede om deres nye hangarbyggeri, samt VGC stævnet. Takker for mange tilsagn
om hjælp og udlån af hangarpladser.
18. En privat gruppe arbejder på et nyt hangarbyggeri.
19. Under Kvinde VM, vil der blive faste køreveje på centeret, som lokale piloter også skal
følge.
20. Kørsel til hangarer under vinterarbejde. Brugere opfordres til at køre langs fastligger
camping, eller gennem ”trekanten” så vi undgår en hulvej gennem startfeltet når vi starter
fra pynten.
21. SCAS foreslog at Arnborg fik en flyvechef med en mere lokal forankring.
Mikael Kristensen var positivt, og vil undersøge mulighederne.
22. Et projekt med lysledere til private kan sikkert ikke gennemføres (for få interesserede)
23. Centerets 50 års jubilæum. Oplæg fra AB godkendt, vi indstiller til HB at det bliver lørdag
den 19. April, det er under juniorernes forårslejr.
24. Mødet bar præg af den gode stemning der har været under alle årets aktiviteter på Arnborg.
Humøret steg yderligere da Kirsten serverede Ohtellolagkage.

