DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Arnborg-bestyrelsen

Referat af ArnborgArnborg-bestyrelsesmøde nr. 1
den 11. februar 2013
Til stede
Klaus Vang Pedersen (KV)
Bertel Knudsen (BK)
H C Christensen (HC)
Bent Holgersen (BHJ)
Fraværende
Lars Agesen-Pagh (LaP)
1.

Referat af sidste møde.
Referat af AB-møde nr. 24. oktober 2012
Der var ikke bemærkninger til referatet, der er offentliggjort på Unionens hjemmeside.

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg, der har
efterfø
fterføl
betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den e
fterfølgende dags
dagsorden:
den:
10.1. Vandmålere Arnborg.
Lejere orienteret om målerkrav pr. 31/1-2012. Baseret på de seneste par måneder, ser det nu
ud som om det overdrevne vandspild er elimineret. (Jfr. pkt. 6.3 i nærværende referat.
10.2. Salg af MOFA/opsigelse af kontrakt.
Lolland-Falster har opsagt lejemålet pr. ultimo januar. Taget til efterretning. MOFA indgår efter
udbedring af skade i driften på Arnborg, men er fortsat til salg. HB afventer endeligt bud
fra interesseret klub.
10.3. Vedtægter for lejerforeningen på Arnborg.
HB tager til efterretning at lejerforeningen eksisterer og ønsker at samarbejdet fremmes fremadrettet.
Foreningen bedes ved førstkommende lejlighed se på foreningsformålsbestemmelse som fo
rekommer noget bredt formuleret.
10.4. Kantinedriften.
HB er generelt tilfredse med kantinedriften på Arnborg. Ligeledes er HB indforstået med kantinens aktiviteter ud af huset, som må formodes at være en vigtig del af kantinens økonomiske
grundlag.
DSvU stiller løbende med forholdsvis store ressourcer i form af bl.a. tilskud til strøm samt køb
af nye driftsaktiver til kantinen og ønsker for nuværende at ordningen fortsætter i det omfang
det er med til at sikre tilstedeværelse af en kantine på Svæveflyvecentret.
HB bemærker dog i forbindelse med regnskabsgennemgangen at der i 2012 er konstateret
stor stigning i omkostninger der relaterer sig kantinen.
HB beslutter derfor at indkøb af løsøre for fremtiden skal godkendes af administrationen.

3
3.1

Økonomi
Periodeopgørelse/årsopgørelse for 2012.
Ikke udarbejdet p.g.a den korte indkaldelse af indeværende møde-

3.2

Forlag til takster og driftsbudget 2013
Ingen kommentarer fra HB efter fremsendelsen.

3.3

Anlægsbudget 2013
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Maskinhus (erstatning for staklade), behandles under pkt. 7.2
Flyinvestering, stillingtagen til modtaget forslag. Behandles under pkt. 7.1
4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold:
forhold:
Konstituering af AB.
Der skete ikke nogen fordeling af opgaver i AB, efter at BH og HC er indtrådt.
Man enedes om følgende:
KV formand og kontakt til HB
BK Center
HC fly og teknik
BH Referater og korrespondance - periodeopgørelser
(BH har i et brev til HB den 14. februar meddelt HB, at han ønsker at udtræde, nu, da
AB er fuldtallig)

4.1

VInterbemanding
Gunnar arbejder med en række opgaver, som aftales med HC, blandt andet i forbindelse med vinterklargøring af fly. Herudover har han overtages renholdelse af kontorer
m.v., efter at vi har opsagt kontrakten med det hidtidige rengøringsselskab.

5.
5.1

Kommende arrangementer,
arrangementer, der påvirker driften af Arnborg.
Kalender

Kalender begivenheder Arnborg
Dato i 2013
fra

til

DaSK fejrer 25 års jubilæum ved reception i kantinen

10/03
27/03

04/04

Junior Forårslejr
Sæsonstart

28/03

5.2

Emne

20/04

27/04

FI (1)

28-04

03/05

Swedanor strækflyvningskursus

09/05

19/05

DM 2013 - klub,std,15m,18m

15/06

22/06

FI (2)

08/07

18-07

SAC 2013 - Junior DM 2013

VGC 2014
Fra årsmødet i borgerforeningen i Arnborg, kan BH referere, at man fra byens side er
indstillet i at gå aktivt ind i arrangementet og gøre det til en Arnborg.begivenhed,
Det er refereret til arbejdsgruppen vedr. VGC og man vil på et tidspunkt kontakte borgerforeningen.
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Arnborgs 50 års jubilæum i 2014.
Intet at bemærke

6.

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, bygge
byggeansøgansøgninger
ninger og lignende.

6.1

Ventelisten
På AB.mødet den 24. okt. besluttede AB, at ventelisten ikke længere skulle fremgå af
AB-referaterne, men at den skal kunne findes på Unionens hjemmeside. Dette er fejlagtigt ikke sket.

6.2

Om plads på ventelister.
AB besluttede, at man, hvis man står øverst på en venteliste og får tilbudt en plads,
men meddeler, at man ikke ønsker at benytte tilbuddet, rykker man automatisk ud af
Ventelisten. Man skal meddele, hvis man ønsker at komme på ventelisten igen.

6.3

Vandforbrug
Der arbejdes videre på at placere målerbrønde på strategiske steder. I øjeblikket synes vandforbruget at være rimeligt.

7.
7.1

Anlægsarbejder og investeringer:
Flyanskaffelser:
KU & Ulrik Sørensen og Thomas Leander har udarbejdet er forslag til fremtidig flyanskaffelser m.v.
Det omfatter i korthed følgende, med AB's tilføjelser
1. LS8 OY-SEX:
Udskiftning af forældet E-vario + GPS system i LS8 OY-SEX, til en LX8080 club,
simpel .
Pris. 3300 €.
Ulrik Sørensen tilbyder at montere LX8080 samt udføre vinter klargøring , på sin
adresse i Sverige vinteren 2012/2013.
AB foreslår, der opgradere LS 8 OY-SEX med LX 8000 Flarm for at ensarte variometersystemerne i unionens fly. Derfor vælges LX 8000 som ligeledes sidder i Duo
Discus OY-XSA pris 4200 €
2. Discus CS OY-XSU
Salg af Discus CS OY-XSU, da flyet er i dårlig stand, dårlig instrumenteret og ofte
kun, udlejet, når LS8 ikke er tilgængelig. Pris-ide. 30- 35.000 €.
AB foreslår, at man afventer salg af Discus OY-XSU til sæsonen er slut. Vi anser det
ikke for realistisk at nå dels at sælge Discussen og dels at opfylde pkt. 3 med køb
af brugt LS 8 i stedet for Discus. Flarmen fra LS8 monteres i Discussen i indeværende sæson.
3. Køb af brugt LS8 evt. med 18 meter pris ca. 45-55.000 € + LX8080 club and simpel
Ulrik Sørensen tilbyder at montere LX8080.
4. Omlakering af LS8 OY-SEX vinteren 2013/14 pris ca. 80000 DKK.
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Endelig beslutning tages i starten af sæsonen om, hvorvidt omlakering foretages
2013-14 eller udsættes.
7.2

Maskinhus (erstatning for staklade):
Centerets jordmateriel er i øjeblikket opbevaret i hangar 1. Inden flysæsonens begyndelse skal vi have fundet en anden placering.
På længere sigt skal vi have anskaffet et maskinhus til det. Dette hus bør bygges i området ved hangar 2.
BK er i øjeblikket ved at undersøge, om det er muligt at finde et brugt hus, vi kan købe, eller om det vil blive nødvendigt at købe nyt.
Vi kan ikke have materiellet stående i fri luft, og da et nyt eller brugt maskinhus kan nå
at være opført før sæsonstart, vil AB undersøge, hvad det koster at leje et telt.

7.3

Aftømningssted for toilettanke
Materialerne er indkøbt og ligger ved toiletbygningen. Så snart frosten er af jorden vil
Gunnar sikre træværket. Hvis opgaven er for stor, og hvis man ikke kan finde nogen i
de umiddelbare omgivelser til at hjælpe sig, må han kontakte en tømrer. Vigtigst er
det, at installationen fungerer til DM.
BK tager sig af den tekniske installation,

7.4

Udvidelse af afskylningssted for køkkengrej.
Stilles foreløbigt i bero, indtil vi finder ud af, om der er et reelt behov.

7.5

Færdiggørelse af facadebeklædning på hangar 1
I første omgang koncentreres om sydsiden af hangar i, således at hele siden får et
ensartet udseende.
Indledningsvis skal der graves ud foran den eksisterende bygningssokkel og der skal
graves sokkelelementer og isoleringsplader ned foran denne, før facadebeklædningen
kan sættes op. HC aftaler med Gunnar om dette

7.6

Benzinstander
HC undersøger, om det er muligt at finde en tank med benzinstander til det brændstof, der blandt andet bruges i spil. Det synes ret svært at finde nogen,.
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Vedligeholdelse
Vinterklargøring af

8.1.1

Fly
Vil være klar ved sæsonstart den 28. marts.

8.1.2

Kørende materiel
Vil være klar ved sæsonstart den 28. marts.

8.2

Bygninger
Intet at bemærke

8.3

Hegn
Vor nabo, Hugo Ingemann har indhentet et tilbud fra Hedeselskabet om fjernelse af
gammelt hegn og etablering af et nyt nord og vest for den markm, der blandt andet
grænser op til Wall Street. Det eksisterende ind hegn må betragtes som nærmest ikke
eksisterende.
Vor andel vil andrage knap 10 tus. kr.
Selvom tilbuddet kommer uventet og derfor er med i budgettet for 2013, har vi næppe
andet valg end at acceptere det. BK følger op.

8.4

Landingsbane
Landingsbanen er ret plaget af mos. HC kontakter Chr. Hansen, Vestjysk Svæveflyveklub. Han er landbrugskonsulent og kan måske komme med et sagkyndigt råd om,
hvad vi skal gøre for at blive af med mosset.

9.

Lokalplan m.v.

9.1

Lokalplanen
Vore idéer om en ny lokalplan strandede i Herning kommune/Naturstyrelsen.
Den praksis, som vi har anvendt siden centeret blev anlagt i 1964, er åbenbart i strid
med sommerhusloven.
Der arbejdes på at finde en juridisk løsning.

9.2

Miljøgodkendelse
Forslag til en ny miljøgodkendelse er ifølge Hernings kommunes hjemmeside sendt i
høring den 14. januar 2013. Der er fra denne dato 4 ugers indsigelsesfrist.

10

Diverse
Udkast til beretningsafsnit 2013 er udarbejdet af BH og sendt til Poul Hørup den 31. januar.

11

Næste møde
12/03-2013

For referat
Bent Holgersen
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