Arnborg Bestyrelsen
Møde på Arnborg den 11.7.2021

Deltagere

Erik Døssing Jensen (ED)
Glenn Carstensen (GC)
Tom Finsen (TF)
Peter Eriksen (PE)
Jens Hansen (Hovedbestyrelsen)

Afbud
1.

Møde med ny formand for DSvU
Jens Hansen havde som ny formand for DSvU ønsket et møde
med AB for at danne sig et indtryk af situationen på Arnborg. ED
kunne overordnet fortælle, at der er en stabil situation på centeret.
Centeret skal hvile i sig selv med et lille medlemstilskud på
100.000 kr. om året. Til gengæld kan unionens medlemmer frit
benytte Arnborg til medlemmernes aktiviteter, medmindre man
er fast bruger af flyvefeltet. Aftalen blev i sin tid indgået på et
formandsmøde, hvor formændene havde ønsket, at der kom
styr på Arnborgs økonomi. Ordningen giver et overskud, der
dækker en løn.
Herning kommune har ydet et tilskud til DSvU via SG70. Det drejer sig om tilskud til vandforbrug og bortledning i en størrelsesorden af 80.000 kr. Herning kommune vil gerne understøtte unionens aktiviteter, men centeret kan som nationalcenteret ikke
modtage tilskud.
Græsslåning er en besparelse, vi slår græsset selv. Fast team står
for slåningen, og det fungerer yderst tilfredsstillende med hyppigere slåninger end tidligere. Tidligere udgift 60.000 kr. om
året. På udgiftssiden har der været investeret i traktor og klipper.
Budget 2022: fronten på vognport 1 skal renoveres. Plan: der
monteres en stålramme som ny front på den eksisterende hangar. Forlængelse af vognport 2 med 8 bokse mod syd. Kan lejes
ud med det samme. Overskud fra år 1. Undervisningslokale indrettes i hangar. Sparer lokaleleje til kurser for materielkontrollanter.
Herning kommune søges om en større bebyggelsesgrad af zone

2 af hensyn til ønsket om ekstra hangar til DASK.
Forhandlinger med Herning kommune om spildevand på flyvefeltet. Spildevandet virker som kunstgødning og hæmmer
mosvæksten, som især er et problem i den vestlige baneende.
Besparelse på unionens udgifter på omkring 80.000 kr. En aftale
vil hjælpe Herning kommune med et spildevandsproblem. Erfaringer fra Sjælland fortæller, at der er kraftige lugtgener i den
første tid efter udledningen, og vi er opmærksomme på, at en
sådan løsning kan være belastende for både ansatte og Arnborg
by i den første tid. Herning kommune undersøger lovligheden.
Der er pt ikke indgået nogen aftale.
Slæbefly: Vi er sårbare. Mangler et slæbefly på sigt. PE: unionen
bør eje et slæbefly mere.
PE: Vi skal kigge 10-15 år frem: Hvordan skal centeret se ud om
10 år. Tages op på møde i efteråret, hvor AB vil udarbejde en
langsigtet perspektivplan for Arnborg. Der skal tænkes bæredygtigt (spiller en væsentlig rolle for DIF). Opvarmningen af Arnborg
er en væsentlig del af fremtidsperspektivet.
Slæbeordningen på Arnborg: AB henviser til en indstilling til HB
af 31.3.2018, hvor AB anbefaler HB, at der udelukkende benyttes lokale startanordninger (fly, spil) og fraråder, at klubber selv
kan medbringe slæbefly i forbindelse med klubarrangementer
på Arnborg. Sagen blev drøftet, og AB står stadig bag den anbefalede ordning.
2.

Næste møde
ED indkalder til perspektivmøde i efteråret.
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Tom Finsen

