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 Arnborg den 24. april 2009 
 
Til: Nordsjællands Flyveklub 
 Klubberne hjemmehørende på Arnborg (SG-70 og Jysk Aerosport) 
 Arnborg Bestyrelsen 
 Vestjysk Svæveflyveklub (som repræsentant for klub der flyver fra egen plads) 

Aviator – Aalborg Svæveflyveklub (som repræsentant for klub der flyver fra offentlig plads) 
  
Nedsættelse af Arnborg Analysegruppe 
 
I starten af marts 2009 efterlyste vi nogle repræsentanter til at medvirke i en gruppe, som skal 
udmønte nedenstående repræsentantskabsbeslutning til Hovedbestyrelsen: 
 
1.  Nedsætte en arbejdsgruppe med bred repræsentation - der har til opgave at gennemføre en 

grundig analyse af de faktiske omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af Arn-
borg anlæg.  

2. Herefter opstille et veldokumenteret forslag til, hvad pilotafgift/flyveafgift for klubmedlemmer 
hjemhørende klubber på Arnborg skal være fremover.. Målet er, at alle relevante omkostnin-
ger fuldt og helt afspejles i prissætning – og der i rimeligt omfang skeles til den faktiske mar-
kedsværdi af de pågældende ydelser.  

3. Arbejdet skal være tilendebragt senest 30. september 2009. 

I har nu været så flinke at stille jer til rådighed for dette arbejde: 

1. Nordsjællands Flyveklub: 
  Bonni Kryger 
2. Klubberne hjemmehørende på Arnborg: 

  Anton Moustgaard 
3. Arnborg Bestyrelsen: 
  Bent Holgersen 
4. Vestjysk Svæveflyveklub (som repræsentant for klub der flyver fra egen plads) 
  Per Winter 
5. Aviator – Aalborg Svæveflyveklub (som repræsentant for klub der flyver fra offentlig plads) 
  Johan Frey 

 

Jeg vil gerne hurtigst muligt have gang i arbejdet, men jeg kender jo ikke jeres kalender, så kan I 
ikke selv aftale mødedatoer. Jeg vil gerne deltage i starten af det første møde, så hvis 1. møde 
evt. kunne blive en dag på Arnborg under DM, så ville det være helt fint. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Poul B. Hørup 


