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

Arnborg-bestyrelsen
Notat fra møde med brugere af Svæveflyvecenter Arnborg og Arnborg bestyrelsen
den 26. april 2011.
Til stede:
Johnny R Jensen, E. Brix Madsen, Ole Arnth, Øjvind Frank, Lars Ulrik Jensen, Niels Ternholt,
H.C.Hollen, Kelvin Assenfeldt, Jannie Krogsgaard, Lars Agesen-Pagh, Bent Holgersen, Klaus
Vang og Morten Stoltze

1. Velkomst
1.1
1.2

AB’s formand, Klaus Vang bød velkommen til mødet.
Han beklagede, at dagsordenen først blev forelagt ved indeværende møde og spurgte, om
der var ønsker om ændringer eller tilføjelser. Da dette ikke var tilfældet fastslog han, at det
var den, han ville forsøge at følge.

2. Organisatoriske forhold.
2.1 Arnborg-bestyrelsen

2.2

2.3

Han nævnte, at Helmuth Egsgaard havde besluttet at træde ud af Arnborg-bestyrelse for at
have mere tid til personlige anliggender.
For en ordens skyld skal nævnes, at samarbejdet i AB har været perfekt, og af de øvrige
medlemmer af AB meget beklager hans beslutning.
AB har bedt HB om snartest at udpege et nyt medlem.
Fra flere sider i forsamlingen blev det antydet, at det ville være rimeligt, at de forskellige
brugergrupper på Arnborg var repræsenterede i AB.
Hertil svarede Klaus, at beslutningen om, at Arnborg skal styres af en bestyrelse på 3 personer var besluttet på et formandsmøde i 2007 og senere bekræftet på et repræsentantskabsmøde i 2008. Indeværende møde var derfor ikke det rette til at diskutere dette.
Centerbemandingen:
Klaus erkendte, at det var en svaghed, at centeret i realiteten var ubetjent, når Morten
Stoltze ikke er til stede, hvilket ofte vil være tilfældet i weekenden.
AB har diskuteret dette og fundet frem til, at en mulig løsning vil være at finde en række af
frivillige kompetente, der (mod betaling af dagsdiæt) på skift vil påtage sig opgaven som
”centervagt”.
Opgaven vil være, at holde briefing eller finde en kompetent person til at holde briefing, at
modtage eller afregne med gæster, holde øje med, at fly, der afleveres efter at have været
lånt ud, afleveres i rimelig stand og løse andre praktisk forekommende opgaver.
Opgaven er naturligvis ikke at beskæftige sig med den almindelige vedligeholdelse m.v,
som hører til dagligdagen på centeret.
De tilstedeværende diskuterede forskellige forhold om emnet, blandt andet adgangen til at
tanke benzin, morgenbriefing m.v. og der var så vidt kunne konstateres almindelig tilslutning til forslaget. Det blev dog op til AB selv at finde de personer, der kan komme på tale.
Kirstens 25 års jubilæum.
Den 20. marts var det 25 år siden, at Kirsten underskrev en kontrakt som kantinebestyrer
på Arnborg.
På selve dagen fik Kirsten en opmærksomhed fra DSvU, men det er tanken at fejre hendes
jubilæum i brede forstand ved et arrangement under DM.
Det er overladt til administrationen at aftale de nærmere omstændigheder i forbindelse
med dette.

3 Forhold der vedrører brugere af Arnborg
3.1 Billund Svæveflyveklub.
Klubben er p.t. uden egen plads, og indtil det er afklaret, om de vil kunne operere fra den
plads de har anlagt, har man besluttet at bruge Arnborg som base.
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

-

AB har haft møde med repræsentanter fra klubben om en række praktiske forhold, blandt
om afvikling af spilstarter mv..
AB ser frem til et godt samarbejde, men håber naturligvis, at klubben vil finde en positiv
løsning på deres pladsproblem.
Flyvning og ansvarlige i den sammenhæng.
Tilsynsførende(flyvechef) for flyvningen på Arnborg er Michael Kristiansen.
Kommunikation imellem brugere og AB om forhold til Arnborg
Det er Klaus’ indtryk, at kommunikationen mellem brugere og AB i almindelighed er upåklagelig.
Klaus nævnte, at han, vil være i stand til at tilbringe væsentlig mere tid på Arnborg fremadrettet. Klaus vil derfor være AB-kontaktpersonen for klubberne og andre, indtil en ny
3.person er fundet til AB. Denne person vil herefter forestå den daglige kontakt til AB, som
afløseren for Helmuth. Morten vil selvfølgelig være personen som kontaktes i forbindelse
med. den daglige drift af centret.
Starten af 2011 på Arnborg.
Klaus erkendte, at vi var kommet forkert fra start i 2011. Det var en fejl, at den nye centerassistent først var blevet ansat den 1. april.
Fra de tilstedeværende blev det nævnt, at det er en fejl, at der ikke er en helårs ansat på
centeret.
Klaus svarede, at det er et spørgsmål om økonomi. Efter at Team Danmark støtte, der engang var 400 tus. kr. om året, helt er faldet bort og efter at støtten fra DIF er kraftig beskåret, er det svært at få penge til en heltidsansat som tidligere.
AB prøver så vidt det er muligt at få klargjort flyene, blandt andet ved at ”udlicitere” arbejdet, men noget af det, der ikke var taget højde for i dette, var det stærkt forøgede papirarbejde, der er fulgt med vinterklargøring.
Ved en hasteindsat i perioden op til påske var det meste af dette blevet klaret.
Vandafgifter.
Klaus slog fast, at AB på ingen måde er interesseret i at DSvU eller centeret skal tjene vandafgifterne.
På den anden side må det være rimeligt, at det er brugerne, der betaler for forbruget – og
ved brugere forstås ikke kun lejere, men også centeret.
Næsten alle brugere har nu monteret en måler, og der er (snart) måler på alle de steder,
hvor centeret bruger vand.
Når det på et tidspunkt er sket, vil vi kunne foretage en nogenlunde retfærdig fordeling af
det, vi betaler for vand fra det offentlige.
Vandprisen indeholder et kloakbidrag, som er ret væsentlig. Det kan synes urimeligt at de,
der afleder deres vand til en sivebrønd uden for hytte betaler et kloakbidrag. Men sådan ser
det offentlige ikke på det. Vi betaler fuldt kloakbidrag, uanset, hvor vandet i den sidste ende havner.
Når AB har valgt at opdele opkrævningen i en fast afgift og en betaling for det direkte
vandforbrug, følges en praksis, som er almindelig inden for vandforsyning, nemlig at kan
betaler for adgangen til at have adgang til at bruge vand og for det egentlige vandforbrug.
Det tab, der er på ledningsnettet kan jo ske på vej til en bruger med meget lille vandforbrug i lige så høj grad som det kan ske på ledningen til en større vandforbruger.
Helmuth Egsgaard er ved at undersøge, om det kan sættes en måler på spildevandsledningen til Arnborg. Hvis vi kan komme hen til kun at skulle betale for den del af vandet, vi afleverer videre som spildevand, må prisen på vand blive en hel anden.
Lokalplanen og konsekvenser i den sammenhæng.
Før vi skulle i gang med at udarbejde en ny lokalplan, der naturligvis på mange områder vil
komme til at følge det, vi kender i dag, fandt vi det formålstjenligt at kontakte teknisk forvaltning ved Herning kommune for at vide noget om, hvordan vi skulle tage fat på opgaven.
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I den anledning kontaktede Lars Agesen-Pagh forvaltningen.
Man fortalte ham, at der var opstået problemer med at forvalte hytteområder som det på
centeret. I forbindelse med en anden udstykning til hytteområder (blandt andet Skarrild
hytteby) var man af (vistnok) Kort- og Matrikelstyrelsen blevet gjort opmærksom på, at administration af hytteområder hører ind under sommerhusreglerne, og af det medfører, at
hver enkelt lejekontrakt skal tinglyses. (Det er ikke kun i Trafikstyrelsen at bureaukratier
har kronede dage)
For os på centeret vil det have uhyrlige konsekvenser – ikke blot vil det forhindre den meget smidige administration af etablering af lejekontrakter, men tinglysningen vil også koste
en masse penge.
Fra kommunens side bad man os om at se tiden an og håbe på, at man finder en praktisk
anvendelig løsning.
Problemerne medfører imidlertid, at man fra kommunens side p.t. er meget utilbøjelig til at
udstede nye byggetilladelser.
Med hensyn til de arealer, der er opnået lokalzonetilladelse, så vil der kunne bygges her efter de regler, der er indeholdt til tilladelserne

4. Plads, fly og materiel
4.1

4.2

4.3

4.4

Plads
Tromling
Der er stærk utilfredshed med pladsen overflade. Pladsen burde have været tromler, mens
jorden endnu var tjenlig.
Det er tvivlsomt, at vi selv efter vedholdende regn i en periode, kan gennemføre en tromling i år.
Græsslåning
Se senere i referatet
Planer for de nye arealer
Halvdelen af den forlængede plads er nu tilsået og den halvdel, der ikke er behandlet, vil
blive holdt slået og kan anvendes til spilstarter.
Når den tilsåede del kan bære, vil den sidste halvdel blive tilsået.
Miljøtilladelsen tillader ikke, at den anvendes til start og landing af motorfly. Holgersen
bad om at man tog den begrænsning alvorlig, for en enkelt klage fra en utilfreds nabo
kan medføre uoverskuelige konsekvenser.
Fly
Det er, som det blev nævnt af nogle blandt de tilstedeværende, ”en skandale, at frøen ikke er
flyvende” endnu. Selve handlingen af dette er udenfor AB’s regi, men man er bekendt
med, at der i øjeblikket er store bestræbelser for at få sagen afsluttet.
For så vidt angår de øvrige fly, lykkedes det som nævnt under pkt. 3.4 af få dem klar. Det
er ved udstedelse af ARC’en blevet nævnt, at Puchatz’en mangler 50 timer, før den skal
have et 3000 timers eftersyn. Det overrasker og undrer, al den stund, at vi i 2010 betalte
50 tus. kr. for et 5000 timers eftersyn.
Øvrige materiel – manglende vedligeholdelse
AB blev stærk kritiseret for at en del af det øvrige materiel ikke var i orden, da det skulle
tages i anvendelse. Det viste sig imidlertid, at der var tale om små problemer, der umiddelbar kunne løses.
Traktor og græsslåmaskine. Etablering af ad hoc gruppe til indkøb m.v.
Vi har i de senere år klaret os med vor egen græsklipper, der blev trukket af en traktor,
som vor nabo, Poul Erik lånte os. Han har betinget sig, at traktoren kørtes af en person,
han kan godkende.
Der er enighed om, at vi selv bør have en traktor, der er stærk nok til at trække en græsklipper, og de erfaringer vi gjorde, da Herning kommunes tekniske forvaltning som et
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forsøg slog græsset for som viser, at der findes langt bedre løsninger end vor nuværende
græsklipper.
Der knytter sig således en række problemer til spørgsmålet om græsklipning, at AB ønsker nedsat en ad hoc gruppe, der kan se på det.
Ingen i forsamlingen tilbød at indtræde i denne gruppe – så det må herefter været op til
AB at finde relevante medlemmer, men er selvfølgelig fortsat interesseret i at få evt. navne/personer der er relevante for dette arbejde.
Spil og wirekørsel
Efter at der er investeret i kunststofwirer på spillet, formodes der at blive en stærk
forøget interesse i spilstarter.
Kunststofwirerne og det tilhørende udstyr er monteret og spillet er taget i brug (den
27/4).
I dagene op til centeret spil blev færdigt, har Billund Svæveflyveklub stillet sit spil til
rådighed, hvilke AB vil udtrykke en stor tak for.
AB havde på forhånd det håb, at Billund Svæveflyveklub kunne påtage sig spilvagterne
men må respektere det argument, at man i klubben ikke er medlemmer nok til at dette kan lade sig gøre.
Klubben vil i størst muligt omfang bemande spillet, når man er til stede. Det vil derfor
være op til AB og centerassistenten at uddanne flest muligt andre til at betjene det.

5. Eventuel
Der var intet at behandle under eventuelt.

For referat
Bent Holgersen

PS: Jeg håber, at jeg har fået det væsentligste med. Skulle det ikke være tilfældet, modtaget
jeg gerne kommentarer og ønsker om tilføjelser.

Vedhæftet er den godkendte AB beskrivelse
tet

Projektbeskrivelse
vognport.pdf

til hovedbestyrelsen om vognport projek-

Brev til
initiativgruppen om en projektgruppe.doc

og det l
skulle arbejde.

brevet, som angiver de konditioner hvorunder en vognportarbejdsgruppen
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