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Ny redaktør 
Jens Degner har ønsket at stoppe som redaktør på DaSKnyt og som 
webmaster på hjemmesiden. Da Jens overtog jobbet som webmaster, 
fik han den gode ide at DaSK også skulle have et nyhedsbrev, som 
supplement til hjemmesiden.  
Ny DaSKnyt redaktør er Søren Lyngkjær og webmaster er Søren Bork-
Pedersen og Søren Lyngkjær. Indlæg til DaSKnyt kan sendes til 
dasknyt@dask-vgc.dk og indlæg til hjemmesiden kan sendes til 
webmaster@dask-vgc.dk. 
Stor tak til Jens for indsatsen som redaktør og webmaster.  
 
Göen 
Göen er ved at få færdiggjort cockpittet med instrumenter og de sidste 
detaljer. 
 
Ka-7, XFD  
Renoveringen af Ka-7 er godt i gang. Kroppen har vist sig at være i 
sådan en stand, at det vil kræve et større arbejde at gøre den flyveklar. 
Tyren er taget ved hornene og kroppen vil derfor, i lighed med 
vingeren, få den store overhaling, så vi ender med en næsten ny Ka-7. 
 
Röhn spillet 
Spillet er nu skilt totalt ad, og næsten alle delene er sendt til 
sandblæsning og maler. De nødvendige reservedele til motoren er 
hjemkommet og den er ved at blive samlet. 

 
Det er ikke nemt at se, men spillet er læsset på vogn og på vej til maler.  
 
Arbejdslørdage  
For at give de medlemmer der ikke har mulighed for at være på 
Arnborg om tirsdagen, vil der hver anden lørdag fra den 10. oktober 
være mulighed for at give en hånd med. Der vil altid være et medlem 
tilstede, som har et overblik over arbejdsopgaverne. På nogle lørdage 
vil der tillige blive afholde nogle små kurser af et par timers varighed i 
f.eks. i sikring af bolte, lim og lærred kursus mv. Mere herom senere. 
 
Medlemsmøde 
Medlemsmødet den 24. oktober blev pga Corona udskudt til den 13. 
marts 2021 i forbindelse med generalforsamlingen.. 
 
DaSK kalender 
Se DaSK kalenderen ved at klikke her 

 
Nyt fly 
Fra Bornholms flyveklub har vi modtaget en Lehrmeister OY-BAX. Flyet 
er bygget i 1957 har tilbragt hele sin levetid på Bornholm, kun afbrudt 
af et par år i FFF. 

 
 
Donationer 
Søren Grum har foræret os en kran 

 
Fra Jesper Ramussen, NSF, har vi modtaget en håndholdt radio. 

 
Instrumenter og radio er modtaget af Jan Buch-Madsen 

 
DaSK siger tak for gaverne  
 
Internet på DaSK’s matrikel 
I det hjørne af Arnborg hvor vi har til huse, er dækningen for internet 
utrolig dårlig, hvilket har betydet meget bøvl. Det er der nu ændret på, 
idet vi er blevet koblet på Arnbogs internet. Nu virker det bare. 
 
Nu kan du støtte DaSK hver gang du tanker 
Vi har lavet en af aftale med OK der betyder, at hver gang du tanker 
med OK benzinkort eller OK’s app støtter du DaSK med 5 øre pr liter 
tanket brændstof. Klik på logoet  og bestil dit nye benzinkort. 
Klik her for at læse mere om aftalen. 
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