DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
ARNBORG-BESTYRELSEN

Mødereferat for Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 3
den 25. juli 2013
Møde deltagere: Klaus Vang, H.C. Christensen, Bertel Knudsen
Referat: BK
1.

Referat af sidste møde.
Referat af AB-møde den 12. Marts 2013; er godkendt og lagt på hjemmesiden.
Der har løbende været uformelle møder med besigtigelse, på Arnborg
Møde med WGC styregruppe (Johannes Lyng & Anton Moustgård)

2.

HB beslutninger der har betydning for AB, bliver indarbejdet i dagsordenen
Fra HB møde den 17. Juni 2013
Benzinanlæg Arnborg.
LAP har talt med Thyholm Olie, som er specialist i sådanne anlæg. Med respekt for den nødvendige størrelse på tankningsområdet (beton-underlag med opsamling) er estimatet uden betonarbejde 80-90.000 kr. Vi afventer Herning Kommunes svar angående krav til pladsens størrelse i det det bør have stor betydning at der ikke opstilles anlæg til diesel, men kun benzin + AV-gas. LAP følger op.

Maskinhus
JK og LAP har kortfattet talt om det. Vi kontakter Spærfabrik mhp. tilbud på indkøb af færdige spær. PFG har efter det oplyste gode erfaringer hermed. Vores lokale entreprenør (Helge) kontaktes mhp. tilbud på sokkel når tilbud fra spærfabrik foreligger. Der planlægges
samme stål-plader som på Hangar2 og Vognport2. Placering? Såfremt der skal opsiges campinglejere for at sikre plads skal dette gøres
med kontraktlig varsel på ét år. LAP følger op over for lejer.

Motorfalke OY-XPN
FO Fly er i gang med udbedring af skaden. LAP har diskuteret med Forsikringsmæglerne om man burde have erklæret flyet totalskadet
forinden reparation blev igangsat. Eftersom udbedring er igangsat er dette droppet igen. Dog er det aftalt at vi i lignende situationer får
komunikeret bedre forinden udbedring blot iværksættes.

Slæbepilot – arbejdsområder.
LAP har udfærdiget udkast til ”Funktionsbeskrivelse og vejledning for slæbepilot, hverdage”. Forslag til ændringer / tilpasninger tages
pr. mail.

WGC Rally og Dankort-terminal
Drøftelse af afstemning af økonomien bag VGC-Rally i 2014 og afstemning med DASK. HB foreslår at der taget et fælles møde mhp. at
opnå fælles fodslag. Næste møde i styregruppen er 3. juli kl. 17:00. Vi ser på hvorvidt OGA kan deltage. OGA tager indledningsvist en
snak med AB. Centret skal inden 1/1-2013 have ny Dankortterminal. Der påtænkes indkøbt mobil terminal der kan bruges på hele pladsen via GSM, og som dermed bedre kan benyttes til både VGC, Kvinde for-VM og VM etc. Skal kunne modtage visse internationale
kreditkort.

WIFI – Arnborg
MK har talt med Bertel Knudsen og Øjvind Frank herom. Der arbejdes på løsning til camping-området hvor fiber forlænges til toiletbygningen. Der foreligger ikke prisoverslag endnu. MK arbejder videre på at fastlægge en pris. Der er i givet fald tale om investering
uden for budgettet og nok i størrelsesordenen omkring. 40.000 kr.

Ekstra vindpose.
HB anmoder AB om at se på muligheden for yderligere en vindpose, placeret så denne er synlig også fra det nye areal mod motorvejen.

Arnborgs jubilæum
VGC – Ralley – Fejring af Arnborgs jubilæum under stævnet? Se referat fra styregruppen. Ja tak – meget gerne. Vi tager fat på styregruppen mhp. at koordinere dette. AB skal involveres.
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Økonomi
Centerets fly er primært til brug på centeret.
Bestillinger og indkøb må ikke foretages uden accept fra AB
AB konstaterer at udgifterne væsentlig overstiger budgetterne.
Der indkøbes radiomateriel til spil.
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Organisation og personalemæssige forhold:

4.1

AB forventer en mere konstruktiv dialog og en kontakt til hovedbestyrelsen, omkring forholdene på Arnborg
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Gunnar Enkegård får stor ros fra Centerets gæster og de faste brugere.
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Arrangementer, der påvirker driften af Arnborg.

5.2

VGC på Arnborg 2. August til 12. August 2014
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Arnborgs 50 års junilæum i 2014.
For-træning til kvinde VM incl. SAC 2014
Kvinde VM på Arnborg 2015
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Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og
lignende.
Ventelister til hangarer og vognporte findes fremover på hjemmesiden.
Centeret vinterlukker den 15. Oktober
Møde med brugergrupper forventes afholdt medio oktober.

Anlægsarbejder
Aftømningssted for toilettanke, flytning af olietanken, samt ny flisebelægning, er blevet rigtig fint,
AB takker for den store indsats der er udført af frivillige.
Spillet har problemer ved mange og tunge starter. Gunnar Enkegård rapporterer til AB.
Golfvognen skal repareres, hvis det er muligt.
Mercedes skal færdiggøres og bruges på centeret.
Gunnar må indkøbe brugt cykel til brug på centeret.
Ny gasbrænder til ukrudt indkøbes.
Der nedgraves rør til lysleder. (MK leverer rør) Der lejes en minigraver og arbejdet udføres af Gunnar og HC. Den indlejede minigraver
kan eventuel også bruges til at fjerne jorden ved sydgavlen af hangar 1 (isoleringsprojekt)
Isolering af sydgavl på hangar 1
Der skal monteres fjernaflæsning med alarm, på alle hoved-vandledninger (vi venter på endelig pris og leveringsoversigt)
Jordarbejde med udretning af bule i banens nordside igangsættes af HC til efteråret (huller og striber fyldes med jord
Ny vindpose sættes op ved flagene.
Der fjernes træer ved den gamle vindpose
Der igangsættes fældning af træer ved kantineområdet, AB afstemmer med brugergrupper.

Arnborg fly status
Der har været problemer med modtagelse og aflevering af centerets fly. Vi ser os nødsaget til at udarbejde en mere skarp papirgang og
eftersyn før og efter udlejning. HC udarbejder nye retningslinjer.

Strukturplan m.v.
Herning kommune har givet tilladelse til at igangsætte visse ombygninger af hytter.
Vi betaler 20.000 kr. til vejdirektoratet, for det jordstykke vi for længst har taget i brug.
Flowmåler til spildevands måling indkøbes, under forudsætning af at Herning Kommune anerkender at det må bruges til regulering af
afregningsprisen for spildevand.

Næste møde
AB mødes mandag den 16. september
Samt møde med brugergrupper medio september
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