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

Referat af Arnborg-bestyrelsesmøde nr. 2 den 3. marts 2010

Til stede:
Klaus Vang (KV)
J O Ternholt (JOT)
Bent Holgersen (BH)
1.
1.1

Referat af sidste møde.
Godkendelse af referat af AB-møde nr. 1, den 2. februar 2010.
Referatet, der er offentliggjort på Unionens hjemmeside, blev godkendt uden kommentarer.

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 er ikke udsendt referat af HB-møder siden sidste AB-møde.
Der er den 3. marts (efter AB-mødets afslutning) udsendt referat af HB-møde den 6. februar. Der er ikke punkter i referatet, der ville have ændrer forløbet af det afholdte ABmøde
Arnborg-afsnittet i årsberetningen.
Afsnittet, der delvis bygger på et indlæg fra AB gav ikke anledning til bemærkninger.

2.1

2.2

3
3.1

Økonomi
Arnborg.området m.v. i årsrapporten.
Der udarbejdes en AB-udgave (i opbygning som periodeopgørelserne) til repræsentantskabsmødet. (BH)

4.
4.1

Organisation og personalemæssige forhold:
Nyt AB-medlem
AB har erfaret, at der vil blive udpeget et nyt medlem til AB på HB-mødet den 5. marts.
Ansættelse af Jannie Margaard Krogsdal som centerassistent
Et udkast til ansættelseskontrakt blev godkendt.
Samarbejde med SCAS om slæbepilot (og centerassistent)
AB havde et møde med Peter Lorentzen (PL) og Jørgen Thomsen (JT) som repræsentanter
for SCAS om et samarbejde om slæbepilot og Jannies rolle som assisterende slæbepilot.
PL og JT fortalte, at SCAS ikke vil være i stand til at ansætte slæbepilot, Man havde i sinde i nogen grad at bruge frivillige slæbepiloter og i øvrigt Jannie på tidspunkter, hvor
der ikke er frivillige slæbepiloter til rådighed.
AB gjorde det klart, at Jannies primære opgave vil være at være centerassistent, men
man naturligvis er imødekommende over for at hun også tager flyslæb.
AB lægger vægt på, at Jannie har to fridage hver uge.
Da det ideelle er, hvis SCAS kan finde en slæbepilot til disse dage – helst en pilot, der
kan tage morgenbriefingen.
Denne pilot aflønnes af centeret og SCAS betaler centeret 200 kr. pr tachotime, som
denne og Jannie flyver.
Dette vil blive underskudsgivende, men underskuddet er formodentlig overskueligt.
Det forventes, at den assisterende slæbepilot påtager sig opgaver på centeret efter Jannies anvisninger i det omfang, der er muligt.

4.2
4.3
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Det besluttedes at samle flyslæbene inden for nærmere fastsatte tidsrum for at undgå
for mange afbrydelse i Jannies øvrige arbejdsopgaver.
5.
5.1

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

til

Emne

03-03-10

AB-møde

06-03-10

Repræsentantskabsmøde (Vejen)

17-04-10

18-04-10

Nationalholdssamling multiclass

30-04-10

02-05-10

Nationalholdssamling juniorer

08-05-10

12-015-10

Nationalholdssamling multiclass

13-05-10

22-05-10

DM 18m/15m/std/2s DM 18m/15m/std/2s

07-0610

11-06-10

SVEDANOR

12-06-10

13-06-10

Nationalholdssamling juniorer

19-06-10

20-06-10

Nationalholdssamling multiclass

05-07-10

11-07-10

DULFU sommerophold

26-07-10

05-08-10

Sun Air Cup DM junior/klub

21-08-10

22-08-10

Nationalholdssamling juniorer

28-08-10

29-08-10

Nationalholdssamling multiclass

6.

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

7.
7.1

Anlægsarbejder
Transportvognport
Gejsten er tilsyneladende gået af de, der i sin tid tog initiativet til at genoptage planerne om bygning af en transportvognport.
AB mener, at planen stadig er realisabel og vil forsøge at nedsætte en ny projektgruppe.
Indretning af arbejdspladser til yderligere 2 personer.
AB er bedt om at undersøge mulighederne for at skaffe arbejdsplads i forbindelse med
en udvidelse af det fastansatte personale.
Det blev antydet, at et ekstra kontorlokale måske kan skaffes ved at bygge ud i hangar
1.
AB er betænkelig ved at skulle begynde at bygge noget i hangaren, dels fordi det kniber med hangarareal, men også fordi en udbygning hangaren helst skal indgå i en
større plan for anvendelse af hangaren.
AB beder HB overveje, om en bedre løsning ikke vil være for en periode at leje en kontorpavillion.
AB ringede til et firma, som udlejer sådanne.
En kontorpavillon kan lejes for 3.600 kr. (+ moms) pr. måned. En skitse, som et modtaget fra det tilbudsgivende firma, vedhæftes når nærværende referat sendes.

7.2
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8.
8.1

8.2
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Vedligeholdelse
Værkstedet
Værkstedet skal indrettes til at opfylde de nye skærpede krav.
AB mener sig ikke i stand til at påtage sig dette, men foreslår at det løses som en ad
hoc opgave af en ”kyndig person”.
Vedligeholdelse af pladsen.
AB aftalte med Jørgen Thomsen, at han påtager sig adminstration af pladsen for så vidt
angår græsklipning m.v.

9.

Lokalplan m.v.
Intet at referere.

10-

Næste møde (mødeplan)
Ikke aftalt, men det besluttedes at næste møde vil være et overdragelsesmøde, hvor JOT
deltager.

For referat
Vejen, den 4. marts 2010.
Bent Holgersen
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