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Medlemsmøde og generalforsamling NY DATO
Pga. Corona er medlemsmødet og generalforsamling flyttet til
søndag den 28. marts 2021. Mere information kommer senere.
Forbehold tages for Corona restriktioner. Se DaSK kalenderen
ved at klikke her
Ka-7, XFD
Det går fremad med 7’veren.
Kroppen er blevet malet med
2 gange maling. Et stort
arbejde, da der er mange rør
og kroge.
Donationer
Gert Jensen fra Skævinge har
foræret os en stor luftaffugter,
der skal anvendes til at affugte
hangaren.

Rhön spillet
Motoren er kommet til Arnborg og har været startet op igen.
Den kører som en drøm. Rammen og aksen er også kommet
tilbage fra maler, så nu kan genopbygningen så småt komme i
gang.

Flyoversigt
Erling har revideret oversigten over vores fly. Den kan ses ved at
klikke her
Besøg af ordenmagten
Politet var på Coronakontrolbesøg og
kunne konstatere at vi overholdt alle forStøt
DaSK
hver gang du
skrifter,
anbefalinger
og tanker
retningslinier.

Lehrmeister, BAX
Flyet er stadig under klargøring. Der er altid
mange småting der skal rettes når et fly ikke
har fløjet i mange år.
Færdigisolering af hangaren
Pludseligt gik det stærkt. Sammen med Norlys Vækspulje vores
egne midler og et godt tilbud fra tømmeren, der havde et hul i
kalenderen, gik arbejdet i gang den første uge i januar. I
skrivende stund mangler der at blive isoleret 2½ fag. Lyset i
hangaren blev ved samme lejlighed opdateret med ny
energivenlig LED-lys.

Udlån af DaSK fly 2021
Klubber som ønske at låne DaSK fly i løbet af sæson 2021 bedes
venligst indsende ansøgning inden udgangen af marts måned.
Ansøgningen bedes sendt til e-mail adressen:
“klaus.degner@icloud.com”.
Besked om jeres individuelle ønske kan opfyldes vil blive oplyst
inden udgangen af april måned.
Unionens Guldemblem
Et af vores medlemmer, Tage Hansen, fyldte 100
år og fik i den anledning overrakt Unionens
Guldemblem som tak for hans store arbejde for
svæveflyvning.
Stort tillykke.
Støt 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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