DANSK SVÆVEFLYVER UNION

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

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 2 2011
den 4-april 2011
Til stede:
Klaus Vang (KV)
Helmuth Egsgaard (HE)
Bent Holgersen (BH)
1.

Referat af sidste møde.
Referatet af AB-møde nr. 1 den 17. januar 2011 er tidligere godkendt og offentliggjort

2.

Beslutninger eller henstillinger fra DSvU’s hovedbestyrelse eller forretningsudvalg,
der har betydning for bestyrelsens arbejde og indarbejdelse af disse i den efterfølgende dagsorden.
Referatet af HB møde den 8. februar 2011 indeholdt ikke sager, der skal tages op af AB

3.

Økonomi
En periodeopgørelse er ikke relevant så tidligt på året.

4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold
Vi har ansat Morten Stoltze som centerassistent.
Opgaver og arbejdsprocedurer vil blive aftalt med Morten på grundlag af en oversigt,
som Jannie har udarbejdet.
AB havde en snak med Morten om presserende opgaver. Noget af det, der presser på er
at få den papirmæssige side af flyene klar, så de kan få en ny ARC. Det aftaltes, at BH
hjælper med dette.
Kirsten Christensen 25 år som kantinebestyrer.
Jubilæet, der fandt sted den 20. marts vil blive fejret med et arrangement under DM.
Administrationen aftaler de nærmere enkeltheder med Kirsten

4.2

5.

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

til

Emne
FC og S-kontrollantmøde (Forsamlingshuset)

12/02
30/04

07/05

HI-kursus

09/05

13/05

SVEDANOR

13/04

15/04

Junior Nationalholdssamling

02/06

12/06

DM

18/06

26/06

FI-kursus

04/07

14/07

Sun Air Cup DM 18 m og junior

_______________________________________________________________________
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

-

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

2-

Forhold vedrørende brugere af Arnborg, herunder udlejning af byggegrunde, byggeansøgninger og lignende.
Billund Svæveflyveklubs anvendelse af Arnborg
På baggrund af en henvendelse fra Billund Svæveflyveklub om anvendelse af centeret
som base indtil en afklaring om klubbens plads i Billund er truffet, havde AB et møde
med Kevin Assenbjerg og Claus Møller Andersen.
Der aftaltes en række enkeltheder om anvendelse af henholdsvis klubbens og centerets spil, afvikling af flyvning, registrering af medlemmer m.v.
Beslutning om afregningspris for vandforbrug i 2010 og regler for fremtidig betaling af
vandforbrug.
Opkrævning af betaling for vandforbrug i 2010 er udsendt. For de, der endnu ikke
har måler monteret (det er ganske få) er forbruget ansat til 10 m3
Det besluttedes at et par hovedområder, der ikke har vandmåler, centerbygningen og
toiletbygningen skal have en monteret. Det er foreløbig sket for toiletbygningens
vedkommende,
Med et skønnet forbrug disse 2 steder, vil der stadig være et vandtab på omkring
300 m3 .
Da det fælles vandtab ikke afhænger af, hvor meget hver enkelt forbruger har, mener
AB, at det er mest retfærdigt, hvis dette vandtab fordeles på alle forbruger over en
fast afgift på hver måler. Denne målerafgift sættes til 250 kr. pr. år. Vandafgiften vil
herefter være den samme, som centeret betaler.
Opsætning af måler på kloaksystemet.
Da den mængde, der sendes fra vort kloaksystem er væsentlig mindre end den
mængde vand, vi forbruger, og da vi betaler kloakafgift efter mængde af tilført vand,
undersøges det, om det er muligt at sætte en måler på kloakafgangen.
Møde med hjemmehørende klubber.
Det besluttedes at indkalde til et møde med repræsentanter fra de hjemmehørende
klubber, herimellem Billund Svæveflyveklub den 26. april kl. 17.00.
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

15-08-2008

Henrik Back

10

15-10-2008

Jørgen Thomsen

11

11-08-2010

Mogens Larsen

12

17/03-2011

Egon Briks Madsen

Venteliste Hangar opspændt
ingen

7.
7.1

Anlægsarbejder
Anlæg af et tømningssted for toilettanke fra Campingvogne
HE har fået tilbud for en afskærmning omkring tømningsstedet. Den samme afskærmning vil også omslutte olietanken ved toiletbygningen. Den samlede prise inkl. Vandtilslutning og kloakafledning skønnes at blive 25. tus. kr.
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7.2

7.3
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Omlægning af pladsens østlige ende.
Den sydlige halvdel af området er blevet jordbehandlet og vil blive tilsået. Aktiviteter,
der vil sige spilstarter, vil kunne ske i den nordlige halvdel.
Når græsset er groet op og kan bære trafikken, vil aktiviteterne blive flyttet herover,
hvorefter den nordlige halvdel sås til med græs.
For en orden skyld skal det endnu engang nævnes at den gældende miljøgodkendelse
ikke er godkendt til trafik med motorfly og selvstartende svævefly(start og landinger)
ikke må finde sted i området.
Tilplantning med hegn ved hangar 2.
Vi har modtaget et tilbud fra Hedeselskabet på planter mv. Det skønnes for dyrt, så
planen er foreløbig stillet i bero.

8.
8.1

Vedligeholdelse.
Fly
Som nævnt under pkt. 4.1 er der nogle af flyene, der endnu ikke har fået en ny ARC.
Arbejde søges afsluttet hurtigst muligt.

9.

Lokalplan for Arnborg
På et møde den 22. marts fastlagde Lars Agesen-Pagt og Bent Holgersen rammerne for
den kommende ansøgning af en ny lokalplan. Forslaget bygger i store træk på den eksisterende lokalplan fra 1991, men er ændret for så vidt angår tilkøbte arealer, anvendelse
af arealer og ændring af krav til hytter.
Lars har efterfølgende haft et møde med kommunen om planerne.
Kommunen har den overraskende indstilling, at man fraråder, at der iværksættes en ny
plan.
Baggrunden er, at man fra kommunens side ikke har været opmærksom på at vort hytteområde reguleres efter sommerhusreglerne. (Det synes efter sigende at være en almindelig opfattelse i alle kommuner, der har arealer med hytteområder).
Konsekvenserne ville formodentlig være, at hver enkelt grund skal udmatrikuleres og
tinglyses.
På et eller andet tidspunkt må kommune finde frem til en løsning på denne uholdbare situation. For den foreløbige konsekvens er, at kommunen næppe vil udstede byggetilladelse på endnu ikke bebyggede grunde.
Dette meddeles de af grundlejerne, der betaler for leje af endnu ikke bebyggede grunde,
og vi er nok nødt til at imødekomme et ønske om tilbagebetaling af erlagt grundleje.
Vi har en dispensation til at anvende et fællesområde som campingområde. Denne dispensation er for længst udløbet, og anvendelsen skulle have været bekræftet i forbindelse med den nye lokalplan. Under de gældende forhold holder vi en lav profil og kommunen har nok heller ikke lyst til at røre ved emnet.
Vi skal være opmærksomme på, at der på de 2 områder, hvor vi har lokalzonetilladelse,
skal være indsendt planer om byggeri af en eller anden art inden september 2012.

10-

Næste møde (mødeplan)
Den 26. april (forud for mødet med klubberne)

For referat
Bent Holgersen
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