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1.

Regnskab 2020
Totalt set er resultatet for centeret kr. 102.000 bedre end budgetteret.
50.000 kr. er til overs til mindre opgaver resten af året. Det drejer sig om dørene i toiletbygningen og loftsplader i hangaren,
som er hjemkøbt, og hvor vi selv står for udførelsen.
Opsætning af loft og isolering af den vestlige portsektion giver
mulighed for etablering af et lokale til vintervedligeholdelse og
til anvendelse til kursus for kommende materielkontrollanter.
Dette vil spare udgifter til lokaleleje uden for Arnborg.
En uventet udgift i årets løb har været i forbindelse med tilstoppet kloak (kr. 61.000). Rengøring er også en dyrere post. SAC
blev væsentligt dyrere på grund af coronaen og mange afbud
tæt på konkurrencestart.

2.

Budget 2021
BE gennemgik investeringsforslag for 2021. Af større poster
imødeses udskiftning af radioer i Duo Discus og Puchacz til 8,33
kHz adskillelse. LS 8 (KL) står til omlakering i forventet størrelsesorden 95.000 kr. Placeres denne omlakering i slutningen af
2021, kan udgiften overføres til 2022.
70.000 kr. er afsat til 3 leds græsklipper, således at vi selv kan stå
for græsslåning på flyvefeltet. Anskaffelsessummen vurderes at
være tjent tilbage på et års tid (nuværende klippepris er 7.000
kr. pr. gang).
Styring af pumpe til spildevand vil koste kr. 25.000.

Mosproblemer på flyvefeltet er ikke løst for hele området. Til
opgaven er afsat kr. 65.000.
Til traktor er der afsat kr. 30.000.
På sigt er der planer om renovering af briefingrummet (lugtgener). Det nuværende kopirum vil på sigt blive ombygget til personaletoilet (rørføring på plads i forvejen). Forventet udgift
20.000 kr. Leasing af kopimaskine ventes erstattet med køb af
egen, som placeres i depotrummet, så den er tilgængelig i forbindelse med konkurrencer og kurser uden gene for kontoret.
Køkkenet friskes op for kr. 10.000. På sigt skal der tages stilling
til, om der skal en modernisering til.
Samlet budget for 2021: kr. 523.500.
Andre forhold ang. Arnborg: Der er problemer med elinstallationen i toiletbygningen, som kræver udbedring snarest. Der er
gennem tiden opstået mange hovsaløsninger.
AB godkendte det budget, som HB har godkendt en måned tidligere.

3.

Aktivitet 2020
Coronaen ramte unionens kursus- og konkurrenceaktiviteter
hårdt. Til gengæld har der været god gang i den private flyveaktivitet. Salg af flyslæb kom op på knap 320.000 kr. mod budgetteret 175.000 kr. Til sammenligning faldt øvrige indtægter fra
flyslæb fra budgetteret 200.000 kr. til 141.000 kr. Efter afskrivninger kommer slæbeaktiviteten ud med et overskud på knap
19.000 kr.
Der har også været ekstraordinær udnyttelse af spilstarter, ikke
mindst i forbindelse med den gennemførte skoling i uge 42.
Samlet set blev der gennemført 867 spilstarter.
Totalt set har der været 159 dage med aktiviteter på flyvefeltet.

4.

Hangarforhold
Behov for en evt. hangar 4 blev drøftet. Pt. er der 5 på venteliste
til plads til opspændte fly. 8 venter på vognportsplads. SG70 har
ønske om udvidet værkstedsplads i bestående vognport 2. Det
samme gælder Billund.

Unionen har ikke likviditet til et nyt hangarbyggeri lige nu, og der
mangler også plads til at bygge en. Til gengæld er der plads til en
vognport mere ved siden af vognport 2.
AB peger på en mulighed for, at Billund og SG70 kan gå sammen
om en værkstedsbygning, som kan placeres i området ved spilgaragen og DASK bygningerne. Her er el og vand i forvejen tilgængelig.
5.

Online møder
AB har indimellem problemer med at få placeret møder, samtidig med at der er behov for løbende opfølgning af budgetter og
opgaver. For at løse dette vil der fremover blive arrangeret online møder ved siden af de fysiske.
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