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

Referat af ArnborgArnborg-bestyrelsesmøde nr. 2
Den 14. marts 2012
Til stede:
Klaus Vang (KV)
Lars Agesen-Pagh (LAP)
Bent Holgersen (BH)
Hans Christian Christensen (HC) i dele af mødet.
1.

Referat af sidste møde.
Referat af AB-møde nr. 1 den 3. februar 2012.
Referatet godkendt uden kommentarer.

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg, der har
betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsordagsorden.
3.2. Investeringer 2012.
AB har anmodet om midler til næste etape af renovering/ isolering af Hangarg1 på Arnborg.
Henset til beløbets størrelse i 2011 og forventningerne til omkostningerne til de følgende
etaper er det HB opfattelse at omkostningerne bør tages over driften løbende
(Referatets pkt. 7.2)
Der afsættes 200.000 kr. på anlægsbudgettet til opførsel af ny vognport på Arnborg på arealet
bag hangar 2
(Referatets pkt. 7.4)
10. Svæveflyvecenter Arnborg
10.1. Medlemmer til Arnborgbestyrelsen
(Referatets pkt. 4.2)

4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold
HC er ansat pr. 1. februar, dels som centerassistent og dels som administrator af CAMO-systemet. Det er aftalt, at hans løn deles mellem centerfunktionen og Camofunktionen i forholdet ca. 40%/60%.

4.2

HB søger stadig at finde et tredje medlem af HB. BH fortsætter i AB til dette problem er
løst.

_______________________________________________________________________
DANSK SVÆVEFLYVER UNION - SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG - FASTERHOLTVEJ 10 - DK-7400 HERNING
TEL: +45 9714 9155 - FAX: +45 9714 9108 - e-mail: dsvu@dsvu.net
Bank: 2210 5980 100709 - Giro: 9570 0006 129803

-

5.
5.1

2-

Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg.
Oversigt
Kalender begivenheder Arnborg 2011
Dato

5.2
5.2.1

fra

til

Emne

28/04-12

05/05-12

FI-kursus

07/05-12

11/05-12

Svedanor strækflyvningskursus

17/05-12

27-05-12

DM

16/06-12

23/05-12

HI-kursus

23/07-12

02/08-12

SAC/DM

Klargøring til ovenanførte arrangementer:
DM
Der lægges et antennekabel fra en eksisterende antenne over Dueslaget til Briefinglokalet (HC/KV)

5.2.2

Konkurrenceudvalget ønsker en PC, speciel dedikeret konkurrencer, KV arbejder videre
med dette.

6.

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgbyggeansøgninger og lignende.

6.1

Venteliste hangarer
Venteliste vognhangar
1

26-02-2003

Peter Rasmussen

2

02-07-2004

Michael Kristensen

3

10-07-2004

Palle Krantz Jensen

4

14-10-2004

Mogens Hoelgaard

5

29-11-2004

Ole Pedersen

6

30-08-2005

Lars Ulrik Jensen

7

23-09-2005

Arne Boye-Møller

8

09-11-2007

Hans Chr. Christensen

9

15-08-2008

Henrik Back

10

15-10-2008

Jørgen Thomsen

11

11-08-2010

Mogens Larsen

12

17/03-2011

Egon Briks Madsen

13

07/09-2011

Lars Peder Hansen

14

01/02-2012

Jacob Graae

15

04/02-2012

Jacob Graae

16

02/02-2012

SG-70

17

02/02-2012

SG-70

18

14/03-2012

DSvU

19

14/03-2012

DSvU

Venteliste Hangar opspændt
1 ledig plads

ingen
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6.2

3-

Samarbejdsmøde med brugere
Der indkaldes til møde med repræsentanter fra lokale klubber og grundejerforeningen
den 17/04-2012. LAP udarbejder udkast til dagsorden. Man opfordrer brugergrupperne til at stille forslag til punkter, man ønsker behandlet på mødet.

7.

Anlægsarbejder

7.1

Aftømningssted for toilettanke.
Anlægget er lovet færdigt før DM. KV kontakter Helmuth Egsgaard om sagen.

7.2

Isolering af hovedbygning.
Det er AB’s opfattelse, at arbejdet med at isolere syd- vest- og østdelen af hangar 1
bør forsættes. Desværre er det HB’s opfattelse, at omkostningerne herved bør afholdes
over driften, hvilket er en overraskende udmelding for AB.
Der i alt afsat 130 tus. kr. til vedligeholdelse, heri er indeholdt 40 tus. kr. til vedligeholdelse af bygninger.
KV kontakter Helmuth Egsgaard for at få et overslag over, hvad det vil koste i færdiggøre sydsiden. Ud fra dette overslag tages der stilling til, om det kan indeholdes indenfor det vedtagne budget, samtidig med den øvrige vedligeholdelse af bygninger.

7.3

Indretning af værksted.
Ved en værktøjsinspektion fik HC godkendt værkstedet, idet der dog var bemærkning
om at der skal etableres en udsugning.

7.4

Transportvognport
AB konstaterer, at transportvognporten opføres på det sted, der i lokalzonetilladelsen
er foreslået.
AB er ikke direkte inddraget i opførelsen, men anmodet om at man får en plads i projektgruppen.

8.
8.1

Vedligeholdelse
Fly
HC lover, at alle fly vil være synet og godkendte den 1. april.

8.2

Materiel
Der er visse reparationer på spillet, der mangler, men problemerne ventes løst inden
den 1. april.

8.3

Bygninger
Intet at referere

8.4

Inventar
Intet at referere – se dog pkt. 5.2.2

8.5

Jord
Man er i fuld gang med at tromle pladsen

9.
9.1

Strukturplanen.
Forlængelse af landzonetilladelse
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4-

Den gældende lokalzonetilladelse udløber den 28. oktober. LAP er i kontakt med Herning kommune for at få en forlængelse.
9.2

Revision af miljøgodkendelse
Meget tyder på, at vi kan slippe for at skulle søge en ny miljøgodkendelse for at få
inddraget de nye arealer. LAP arbejder videre med denne mulighed.

1010-

Næste møde (mødeplan)
(mødeplan)
17.april forud for brugergruppemødet.

For referat
Bent Holgersen
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