DANSK SVÆVEFLYVER UNION

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

Dagsorden for Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 5
Den 27-10-2011
Til stede
Klaus Vang (KV)
Bent Holgersen (BH)
Periodisk assisterende
Hans Chr. Christensen (HC)
1.

Referat af sidste møde.

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg,
der har betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsorden.
Der intet i HB-referat af 23.august, der fordrer særlig aktion fra AB’s side.
Af referat af HB-møde den 11. oktober:
Referatets pkt. 2.2. Arnborg Bestyrelse
AB har oplyst at der mangler dels afløser for Helmuth Egsgård, samt Bent Holgersen som har udtrykt ønsker at afslutte
sit virke i AB.
HB besluttede at generalsekretæren fremover skal deltage i alle AB’s møder som bindeled til HB, herudover vurderes
det at centerassistenten med fordel kan deltage efter behov. Drøftet mulige kandidater som afløser i AB.

Behandlet under pkt. 4.1
Af referatets pkt. 10.1. MOFA Arnborg
Favorabelt tilbud fra Sammet Luftfarhtbedarf omkring skift af motor etc. HC (”ny” centerassistent) følger op straks.
Af referatets pkt. 10.2. Arnborgs fly – status
HC igangsætter vintervedligehold og følger op herpå.

Se pkt. 8.1
3.
3.1

3.2

Økonomi
Periodeopgørelse pr. 30/9-2011
Periodeopgørelsen blev omhyggelig gennemgået.
Indtægter Arnborg:
Hangarlejen vil komme til at være 10.tus.kr. lavere end budgetteret. Det undersøges, om der er leje, der fejlagtigt ikke er opkrævet.
Lejeindtægt hytter bliver 25.tus. kr. lavere end forventet. Da campingindtægterne er
højere end forventet, og vi således ikke kan tilskrive det dårlige vejr i eftersommeren, må årsagen være en svigtende interesse for at leje hytter.
Udgifter Arnborg
Der er et merforbrug på 10 tus kr. på konto for el og vand. Der er tale om en overdrevet optimisme ved budgettering for indeværende år.
Flyvevirksomhed:
Spilstarter viser et underskud på 48 tusk kr. mod budgetteret 30 tusk kr. Her skal
bemærkes, at i der er udgiftsført der udgiftsført 34 tus. kr. til anskaffelse af kunsttofwire ombygning af spil m.v. Der er i regnet i året hensat en investering på 30 tus.
kr. Hvis man korrigerer for dette er det reelle forbrug 18 tus. kr. (er skal dog senere
tages hensyn til, at investeringen nok bør afskrives over 3 år.)
Forslag til takster 2011.
Det blev udarbejdet forslag til takster for 2012. Pristalsstigningen i perioden 31/7
2010 – 31/7-2011 er på 2,6% og stigningen i taksterne er, hvor ikke andre forhold taler for det heromkring.
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3.3
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Forslag til budget 2011
Der udarbejdes forslag til budget for 2012.
Forslag til nye takster og budget for 2012 sendes til Unionens kasserer til videre bearbejdning.

4.
4.1

4.1

5.

Organisation og personalemæssige forhold
Det forhold, at generalsekretæren i fremtiden skal deltage i AB møderne skal formodentlig ikke tages som udtryk for, at HB føler sig dårligt orienteret om AB’s aktiviteter
og beslutninger.
Beslutningen om at en ansat indtræder i AB, der er et udvalg under HB, bør afspejle sig i
kommissoriet for AB.
Det er aftalt med HC, at han afløser Morten Stoltze, der er tiltrådt en ny stilling. Overdragelsen af opgaver er sket i direkte samarbejde. HC vil foreløbig være ansat til 1. februar.
Kommende arrangementer der påvirker driften af Arnborg.
Kalender begivenheder Arnborg 2011
Dato
fra

6.
6.1

til

Emne

27-01-12

Lærermøde

28/01-12

FC mode (I forsamlingshuset)

28/04-12

05/05-12

FI

18/06-12

23/05-12

FI

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

03-06-2005

Frank Hahn

7

30-08-2005

Lars Ulrik Jensen

8

23-09-2005

Arne Boye-Møller

9

09-11-2007

Hans Chr. Christensen

10

15-08-2008

Henrik Back

11

15-10-2008

Jørgen Thomsen

12

11-08-2010

Mogens Larsen

13

17/03-2011

Egon Briks Madsen

14

07/09-2011

Lars Peder Hansen

Venteliste Hangar opspændt
ingen
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6.2

6.2
6.3

7.
7.1
7.3
7.4
8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2

3-

Videoovervågningsanlæg.
Efter aftale med Grundejerforeningen opsættes et videoovervågningssystem.
Den samlede investering betales med en tredjedel af centeret, mens resten betales af
grundlejerne.
Kloakering
Arbejdet er tilendebragt. Der er indsat tilslutningsted til aftømning for camping toilettanke.
Vandforbrug
Efter at Helmuth Egsgaard trådte ud af AB, er den tætte overvågning af vandforbruget
ophørt. En nylig aflæsning viser en foruroligende stigning. HC iværksætter omgående
undersøgelse, om der kan være en lækage.
Anlægsarbejder
Aftømningssted for toilettanke
Anlægget vil forhåbentlig stå klar til næste campingssæson. Helmuth Eegsgåård er,
som nævnt i tidligere referater tovholder på projektet.
Isolering af hovedbygning
BH kontakter Helmuth Eegsgaard, der har lovet at stå projektet.
Indretning af værksted
HC er i færd med at bringe værkstedet op til standard.
Vedligeholdelse
Fly
HB har tilsyneladende overtaget planlægning af vintervedligeholdelse, angiveligt fordi
AB var i den uheldige situation, at nogle af flyene ikke var klar ved sæsonstart 2011.
Der er ikke klar tilkendegivelse om, AB endegyldigt et koblet af opgaven.
Materiel
Der skal udarbejdes en plan og tidsramme for vinterklargøring af materiellet
Bygninger.
Se pkt. 7.3
Plads
De jordbunker der lå rundt omkring i området er dels regulerede i udseende og dels
udjævnede.
Der skal i et vist omfang ske en gødskning af pladsen. HC kontakter vor ekspert på
området, Chr. Hansen, for at få oplyst den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde.

9.

Lokalplanen.
Intet af referere

10-

Næste møde (mødeplan)
Endelig dato er ikke fastlagt, men formodentlig primo december. KV tager initiativ

Bent Holgersen.
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Periodeopgørelse
30-09-2011

Budget 2011

Nationalcenter
Indtægter:
Lejeindtægter grunde, vandafgift

258.812

265.000

Pilotafgifter

64.425

60.000

Hangarleje

87.800

100.000

Lejeindtægt hytter (incl. vand og elafg)

50.725

75.000

Camping- og elafgift

81.718

75.000

Poletsalg m.v.

18.191

20.000

Forpagtning, jagtleje
Kantinedrift

15.000
2.000

2.000

563.671

612.000

-105.970

-140.000

Udgifter
Vedligeholdelse
Ejendomsskat og forsikring

-85.334

-88.000

-175.872

-150.000

Olie- og gasforbrug

-52.653

-60.000

Renovation og rengøring

-67.767

-70.000

I øvrigt

-18.606

-20.000

-506.202

-528.000

El- og vandafgifter

Nationalcenter netto

57.469

84.000

Flyvevirksomhed (excl.afskrivninger)
Ventus
Rotaxs Falke / Motorfalke
Puchacz
LS.8

-110

0

-9.114

10.000

8.308

0

20.878

15.000

Discus

-7.576

0

Duo Diskus

-8.044

30.000

Fælles fly

-19.788

-10.000

Spil og Jordmateriel

-48.045

-30.000

I øvrigt
-63.491
Salg af artikler, salg af benzin

-63.491

15.000

15.000

25.084

0

Løn centerassistent og medhjælp

-123.389

-182.000

Resultat før afskrivninger og interne omposteringer

-104.327

-83.000

Afskrivninger Fly
Nationalcenter

-140.583

-241.000

-89.833

-154.000

-230.417
Resultat før interne omposteringer
Husleje Union kantine m.v. incl. el og varme,
rådighed over plads
Assistance ved mesterskaber, kurser m.v.
Administration til Unionen
Andel af kontingent for medlemmers rådighed

-230.417

-395.000

-334.744

162.750

-478.000

217000

40.500

54000

-8.250

-11000

81.000
214.667

-395.000

108000
214.667
-120.077

368.000

368.000
-110.000
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