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

Dagsorden for Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 3/2012
den 18. juni 2012
Til stede

Klaus Vang (KV)

Lars Agesen-Pagh (LAP)
Bent Holgersen (BH)
1.

Referat af sidste møde.
Referat af møde nr. 2/2012 den 14. marts 2012.
Referatet er offentliggjort på Unionens hjemmeside.

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg, der har
betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsorden.

HB-1 den 22/03-2012:
HB referatets pkt. 2 AB møde nr. 1 og 2. 2012
HB bemærker at fordeling af lønomkostninger til centerassistent mellem CAMO og Arnborg ikke er fast 60/40, men at den
anførte fordeling alene er det faktiske tal for 2012. Referater er i øvrigt taget til efterretning.
HB referatets pkt. 11.1. Medlemmer af AB
Muligt nyt medlem fra Sønderjysk Svk. LAP kontakter direkte.
LAP kontakter direkte.
11.2. Ny vognport
Byggetilladelse er modtaget. Man er klar til at komme i gang med jordarbejde snarest. Personer der er interesseret i at
hjælpe med til projektet opfordres til at melde sig under fanerne (til Jens Bach, SG70 eller på unionskontoret)
AB ønsker repræsentation i gruppen. Det er HB´s opfattelse, at denne konkrete opgave bør køre i eget regi.
11.3. Videoovervågning på Arnborg
Systemet er taget i anvendelse i vinterens løb. Der er udført enkelte justeringer efter episode hvor kameraer ikke har ”fanget” gerningsmænd. Suppleres nok med ekstra lys ved indkørsel.
Et medlem af lejerforeningen på Arnborg (der endnu ikke er godkendt af HB), ønsker ikke at medvirke til betaling af overvågningen. Da det er et spørgsmål mellem lejerforeningen og medlemmet, sendes den af DSvU udstedte faktura videre til
foreningen, da DSvU´s udstedelse af fakturaer alene har tjent det formål, at lette opkrævningen af skyldige beløb.
HB-2 den 10/05-2012:
af pkt. 3.2. Generel orientering fra kontoret.
Godkendelse af baneforlængelse på Arnborg ser ud til at falde i hak. Rapport fra COWI taler for tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Herning Kommune har 10. maj telefonisk bevilget dispensation til anvendelse under DM 2012.
11.1. Medlemmer af AB
ADM havde hørt om medlem der muligvis var interesseret. Denne har dog meldt tilbage til LAP at han alligevel ikke ønskede at deltage i AB.
11.3. Jord fra motorvejen
I forbindelse med etableringen af motorvejsafkørslen ved centret, blev der ved ekspropriationerne aftalt, at et jordstykke
stykke nord for den gamle Fasterholtvej op til motorvejstilkørslerne skulle prisfastsættes når arbejdet var afsluttet.
Vejdirektoratet har nu anmodet om vores bud på køb af jorden. AB arbejder med sagen og sender tilbud til Vejdirektoratet. Se pkt. 9.3

3.1

3.2

Periodeopgørelse 31/05 vedhæftes nærværende referat.
Lejepris vognport II

Som anført senere i punkt 7.4 er vognport II snart færdig til ibrugtagning.
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HB har besluttet, at konvertere lejernes omkostninger for fliser som indskud.

AB besluttede, at lejeprisen forholdsmæssig skal være den samme som for vognport I,
I vognport I, hvor de enkelte celler er 23,375 m2, betales 1.900 kr. om året.

Hver enkelt celle i vognport II er 29,250 m2. Forholdsmæssig udregnet skal lejeprisen

herefter være 2.377 kr.  2.400 kr. pr. år
4. Organisation og personalemæssige forhold
Midlertidig medarbejder:

Centeret har ansat Gunnar Enkegaard. Gunnar er i genoptræning efter sygdom og ansættelsen er en beskæftigelsesforanstaltning, foranstaltet af Herning kommune.
Vi er meget glade for med den hjælp, han yder.

5.

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

6.
6.1

Fra

til

Emne

23/07-12

02/08-12

SAC/DM

06/10-12

13/10-12

Materielkontrollantkursus

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lign
Venteliste transportvognport
Venteliste hangarer
1

02-07-2004 Michael Kristensen

3

29-11-2004 Ole Pedersen

Nok ikke aktuelt

4

30-08-2005 Lars Ulrik Jensen

Nok ikke aktuelt

5

23-09-2005 Arne Boye-Møller

7

15-08-2008 Henrik Back

8

15-10-2008 Jørgen Thomsen

9

11-08-2010 Mogens Larsen

Nok ikke aktuelt

10

17-03-2011 Egon Briks Madsen

11

07-09-2011 Lars Peder Hansen

12

01-02-2012 Jacob Graae

13

01-02-2012 Jacob Graae

14

02-02-2012 SG70

Klubfly

15

02-02-2012 SG70

Klubfly

16

14-03-2012 DSvU

17

14-03-2012 DSvU

18

23-03-2012 Anders Madsen

19

31-03-2012 Brian Pavia Christensen

20

04-01-2012 Niels Sundberg

21

01-04-2012 Jens Binderup

22

11/05-2012 Lars Wildenschild

-
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Samarbejdsmøde med brugere

Det besluttedes at holde et brugermøde i forbindelse med næste AB-møde, formodentlig i slutningen af september måned.

6.3

Henvendelse fra brugere om den faste afgift der pålægges dem, der er tilsluttet vand.
Nogle grundlejer har undret sig over, at vi er begyndt at opkræve fast afgift.
I et brev har vi svaret dem således.

Da vi oktober skulle udarbejde forslag til den mest retfærdige fordeling af vandomkostningerne, var vi enige om, at vandforbruget på en eller anden måde skulle betales af dem, der er tilsluttet vandforsyningen. Det ville ikke være rimeligt, at centeret alene skulle betale disse om-

kostninger, der jo på den måde vil belaste alle medlemmer, også dem, der ikke bruger Arnborg
til daglig.

Vi havde 2 muligheder
1.
2.

At lægge omkostningerne oven i kubikmeterprisen

At indføre en fast afgift til dækning af disse omkostninger.

Hvis vi ser på det, spild af vand koster og de omkostninger, som vedligeholdelse påfører. Så er
det ikke afhængig af, hvad hver enkelt forbruger af vand, men alene afhængig at ledningsnettets eksistens.

Vi blev derfor enige om, at forbrugerne betaler samme pris, som centeret betaler og at omkostningerne for vandtab, vedligeholdelse af vandsystem og kloaksystem betales som en fast
afgift.

Der er på ingen måde tanken, at der skal tjenes på vandet, og skulle det efter et år vise sig, at
der er kalkuleret for højt, vil næste års afgift blive reguleret herefter.

7.
7.1

Anlægsarbejder
Aftømningssted for camping-toilettanke

Vi har fået et fået og accepteret et tilbud på materiale, og aftømningsstedet, der for-

ventes færdig inden SAC, vil komme til at koste ca. 20 tus. kr.

7.2

Isolering af hovedbygning.

7.3

Indretning af værksted.

7.4

Emnet udskudt til næste AB-møde
Værkstedet mangler af få monteret et udsugningsanlæg for at kunne blive endelig
godkendt.

Transportvognport II
Med Jens Bach som arbejdsleder vil vognporten snart være klar til ibrugtagning. Det
henviser til pkt. 3.2 om lejepris.

8.

Vedligeholdelse

9.

Strukturplanen.

9.1

9.2

Intet at referere

Forlængelse af landzonetilladelse

Vi har endnu ikke modtaget svar på vor ansøgning om forlængelse af landzonetilladelsen.

Revision af miljøgodkendelse

-
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Der er søgt om en generel revision af miljøgodkendelsen, således at den også opfatter
de øst enden af pladsen. Vi har endnu ikke modtaget svar.
Under DM havde vi en midlertidig dispensation.

Skulle den endelig reviderede miljøgodkendelse ikke være modtagen inden SAC, søges
en dispensation for denne periode.
9.3

Betaling for jordstykke.

Som nævnt i pkt. 2, har HB overladt til AB at træffe aftale med Vejdirektoratet om betaling af det jordstykke, der ikke blev betalt ved overdragelse.

Der er tale om det yderste nordøstlige stykke af pladsen – et areal, vi udmærket kan

undvære. Men der er ikke tvivl om, at vi efter jordfordelingen ejer stykket, og det derfor alene er betalingen, vi skal være enige med Vejdirektoratet om.

For at kunne fastsætte denne har BH kontaktet Chr. Hansen (Vestjysk), der er land-

brugskonsulent. Chr, Hansen henviste til en lokal landbrugskonsulent, der imidlertid

var på campingferie. Han er nok kommet hjem nu, men sagen var med skam at melde
gået i glemmebogen. BH vil tage sagen op snarest.
10-

Næste møde
Dato ikke fastsat - men i sidste tredjedel af september.

Den 21, juni 2012

Bent Holgersen

-
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Periodeopgørelse

31-05-2012

Budget 2012

Nationalcenter
Indtægter:
Lejeindtægter grunde, vandafgift

175.385

270.000

Pilotafgifter

65.675

65.000

Hangarleje

45.650

90.000

4.990

70.000

Camping- og elafgift

21.825

85.000

Poletsalg m.v.

10.830

20.000

0

15.000

Lejeindtægt hytter (incl. vand og elafg)

Forpagtning, jagtleje
Kantinedrift

0

2.000

324.355

617.000

-110.577

-130.000

Udgifter (excl.afskrivninger)
Vedligeholdelse
Ejendomsskat og forsikring

-56.961

-100.000

-124.469

-185.000

Olie- og gasforbrug

-18.994

-60.000

Renovation og rengøring

-19.984

-85.000

I øvrigt

-22.437

-20.000

-353.422

-580.000

El- og vandafgifter

Nationalcenter netto

-29.067

37.000

Flyvevirksomhed (excl.afskrivninger)
Ventus

-120

0

Motorfalke XPN

-13.956

0

-5.000

Rotax Falke"Frøen"

-24.716

0

20.000

0

Puchacz

-7.087

0

0

LS.8

-9.203

15.000

20.000

Discus

-7.250

0

0

Duo Diskus
Fælles fly
Spil og Jordmateriel
I øvrigt

-15.549

30.000

30.000

-4.704

-10.000

-10.000

-10.329

-22.000

-25.000

13.000

30.000

0
-92.914

Salg af artikler, salg af benzin
Løn centerassistent og medhjælp

0
-92.914
-8.980

0

-91.954

-164.000

-222.915

-97.000

Resultat før afskrivninger og interne omposteringer
Afskrivninger Fly
Nationalcenter

-87.264

-209.433

-59.649
-146.913

Resultat før interne omposteringer

-143.157
-146.913

-352.590

-369.828

Husleje Union kantine m.v. incl. el og varme,

-352.590
-449.590

rådighed over plads

90.417

Assistance ved mesterskaber, kurser m.v.

22.500

54000

Administration til Unionen

-4.583

-11000

Andel af kontingent for medlemmers rådighed

45.000

108000

153.333

368.000

217000

153.333
-216.494

368.000
-81.590

