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

Referat af ArnborgArnborg-bestyrelsesmøde nr.4/2012 den 17/0917/09-2012.
Til stede:

Klaus Vang Pedersen (KV)
Lars Agesen-Pagh (LAP)
H.C. Christensen (HC)
Bent Holgersen (BH)
1.

Referat af AB-møde nr. 3/2012 den 18/06-2012.
Referatet er tidligere godkendt og 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 møde nr. 4 den 21/08
Referatets pkt. 11.1 VGC 2014 på Arnborg.
Sammenfald med 50 års jubilæum på Arnborg. Forventning om stort antal deltagere (se AB-referat pkt. 5.2)

3.

3.1

Økonomi

Periodeopgørelse pr. 31/08
Periodeopgørelsen (se nærværende referats sidste side) blev gennemgået:

Hangarleje

Realiseret

Budget

47.630

90.000

Kommentar
Der mangler at blive faktureret ca. 66.000 kr.
Der kommer yderligere ca 30.000
målerbrønde (vandmålere (se pkt. 7)

3.2

kr.

til

Vedligeholdelse

-91506

-130.000 Ca. 10.000 vedr. planering af pladsen bag hangar 2

El- og vand

143747

-185.000 Der frygtes igen en overskridelse.

Kantineomkostninger

-23.744

Der er enighed om, at der skal mere styr på de
omkostninger, der afholdes vedrørende kantinen.
Fremtidig
vil
Kirsten
blive
inddraget
i
-10.000 budgetteringsproceduren.

Flyomkostninger

-19.355

Der mangler udfakturering, så omkostningsområdet
13.000 giver ikke et retvisende billede

Løn centerassistent

-45.484

Der er modregnet 100.000 kr., som kompensation
-164.000 for HC’s arbejde på CAMO området.

Budget for 2013:
Egentlig budget for 2013 vil blive udarbejdet på næste møde, der er planlagt den 23. oktober.

4.

Organisation og personalemæssige forhold

4.1

Fremtidig bemanding
HC fratræder med udgangen af september, fordi han har fået arbejde som pilot.
Tilbage vil være Gunnar, det oprindelig blev ansat i et beskæftigelsesjob fra Herning kommune.
Vi har været meget glade for at have haft ham ansat og vil søge udveje for at få ham fast
tilknyttet centeret.
AB mener, at der bør findes kunne økonomi til, at der er en heltidsansat på centeret.
AB-medlemmer.
Siden Helmuth Egsgaard trådte ud af AB, har der kun været 2 medlemmer (KV og BH). Desuden
er LAP tilknyttet bestyrelsen.
HC indvilgede i at indtræde i AB som Arnborg sagkyndig.

4.2

AB (KV) kontakter HB for at få dens godkendelse af dette og vender evt. yderlige
tiltag for bemandingen i AB.
5.
5.1

Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg.
Arrangementer i 2012:
Kalender begivenheder Arnborg 2012
Dato
fra

til

Emne

06/10-12

13/10-12

Materielkontrollantkursus

5.2

VGC 2014 på Arnborg og Arnborgs 50 års jubilæum
Som nævnt i HB-referatet (Pkt. 2) er der ovenanførte arrangementer.
AB afventer HB’s beslutning om, i hvilken grad AB vil blive inddraget i disse.

6.

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

6.1

Samarbejdsudvalgsmøde brugere
Der indbydes til møde den 23/10-2012 (KV & LAP)
Samarbejdsaftale med Billund Svæveflyveklub
Der er indgået en aftale, der svarer til den, vi har med SG-70.
Klubben ønsker at opføre et klubhus. Vi har søgt Herning kommune om at klubhuset må bygges,
hvor ”Stakladen” står.
Venteliste hangarer:

6.2

6.3

Venteliste transportvognport
1

07-08-2012

Billund Svævflyveklub

2

07-08-2012

Billund Svævflyveklub

3

02-07-2004

Michael Kristensen

4

27/08-2012-

Jens Binderup

Hangar (opspændt)
1

7.

7.1

7.2

06-07-2012

Billund Svæveflyveklúb

Anlægsarbejder

Transportvognport II
Det er en utrolig flot bygning, der er opført under ledelse af Jens Bak.
Transportvognporten indvies på lørdag den 22/09.
Flere af lejerne er flyttet ind., og de vil blive faktureret for den resterende del af 2012
Aftømningssted for camping toilettanke.
Det lykkedes desværre ikke at få opført den bygning i forsommeren Udover aftømningsstedet
skal bygningen huse olietanken til toiletbygningen. Materialerne er købt og grunden er
klargjort og arbejdet udføres i løbet af efteråret.

7.3

Isolering af hovedbygning
Isoleringen omfatter endnu 3 faser.
1. Afsluttende isolering af sydsider.
2. Bygningens vestgavl
3. Afsluttende isolering af bygningens østgavl.
Spørgsmålet om dette arbejde afgøres naturligvis af økonomien, men også om at skaffe
arbejdskraft.
Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvornår dette kan ske, men igangsættes snarest..
Nedgravning af målerbrønde for vand.
I den evige kamp for at begrænse vandforbruget er der nedgravet og vil blive nedgravet en
række målerbrønde på strategiske steder. På den måde håber vi at kunne isolere de strenge i
vandsystemet, hvor der er utætheder og aflukke dem, til vi har fået dem repareret. Hvor der
findes deciderede utætheder omkring grundenes stophaner udskiftes disse og en målerbrønd
sættes i stedet.
Erstatning for ”Stakladen”
Billund Svæveflyveklub overtager nævnt i pkt. 6.2 den grund, hvor ”Stakladen” i dag står.
Vi skal derfor finde plads til og have opført et maskinhus til centerets kørende materiel.
Alt taler for, at det bliver i nærheden af hangar II.
Emnet vil blive taget op på bestyrelsesmødet den 23.oktober.
Værksted.
Værkstedet er færdigt, men mangler endelig godkendelse..

7.4

7.5

7.6
8.

Vedligeholdelse

8.1

Pladsen
Arealet bag hangar II og den nye vognport er blevet planeret og tilsået.
Fly og kørende materiel.
HC vil, før han fratræder, udarbejde en plan for vinterens vedligeholdelse af fly og kørende
materiel og for nedlukning for vinteren.

8.2

9.

Strukturplanen.

9.1

Betaling for jordstykke
Der blev som nævnt i referatet af AB-mødet den 18. juni overladt til AB at træffe aftale med
Vejdirektoratet om betaling af det jordareal, som vi nok har overtaget, men aldrig betalt.
Efter at have konsulteret sagkyndige, har vi fremsendt et tilbud, men vi har endnu ikke fået
svar på tilbuddet.
Perspektivplan for centeret.
Perspektivplanen trænger til en revision – et spørgsmål AB vil se på i løbet af vinteren

9.2
10-

Næste møde

Den 23. oktober.
For referat
Bent Holgersen

Periodeopgørelse
3131-0808-2012

Budget 2012

Nationalcenter
Indtægter:
283.128

270.000

Pilotafgifter

65.675

65.000

Hangarleje

47.630

90.000

Lejeindtægt hytter (incl. vand og elafg)

70.620

70.000

Camping- og elafgift

93.790

85.000

Poletsalg m.v.

22.196

20.000

0

15.000

Lejeindtægter grunde, vandafgift

Forpagtning, jagtleje

2.000

2.000

585.039

617.000

Vedligeholdelse

-91.506

-130.000

Ejendomsskat og forsikring

-81.743

-100.000

-143.747

-185.000

Olie- og gasforbrug

-40.995

-60.000

Renovation og rengøring

-60.113

-85.000

Kantibeomkostninger

-23.744

Kantinedrift
Udgifter (excl.afskrivninger)

El- og vandafgifter

I øvrigt

-16.567

-20.000

-458.415

-580.000

Nationalcenter netto

126.624

37.000

Flyvevirksomhed (excl.afskrivninger)
Ventus
Motorfalke XPN
Rotax Falke"Frøen"
Puchacz
LS.8
Discus
Duo Diskus
Fælles fly
Spil og Jordmateriel

-120

0

0

-7.953

0

-5.000

-20.023

0

20.000

3.951

0

0

10.107

15.000

20.000

4.615

0

0

8.583

30.000

30.000

-5.385

-10.000

-10.000

-13.130

-22.000

-25.000

I øvrigt

0
-19.355

-19.355

13.000

30.000

Salg af artikler, salg af benzin

-28.291

0

Løn centerassistent og medhjælp

-45.484

-164.000

33.494

-97.000

Resultat før afskrivninger og interne
omposteringer
Afskrivninger Fly
Nationalcenter

-139.622

-209.433

-95.438
-235.060

Resultat før interne omposteringer

-143.157
-235.060

-352.590

-201.566

-352.590
-449.590

Husleje Union kantine m.v. incl. el og varme,
rådighed over plads
Assistance ved mesterskaber, kurser m.v.

144.667

217000

36.000

54000

Administration til Unionen

-7.333

-11000

Andel af kontingent for medlemmers rådighed

72.000

108000

245.333

245.333
43.767

368.000

368.000
-81.590

