Nr. 12 • marts 2021
Medlemsmøde og generalforsamling NY DATO - igen
Da Corona forsamlingsforbuddet ikke blev ophævet har vi være
nødsaget til at flytte medlemsmødet og generalforsamling. Nu til
søndag den 25. april 2021. Mere information kommer senere.
Der tages stadig forbehold for Corona restriktioner.

Rhön spillet
Monteringen af spillet er godt i gang, men der er 1000 smådele
der først skal færdiggøres. Her er det ikke julepynt, men
nymalede stumper der hænger til tørre.

DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her
Bestyrelsesmøde
I disse Corona tider har bestyrelsen taget nye arbejdsmetoder i
brug og er gået online. Her et foto fra det første virtuelle
bestyrelsesmøde.
Færdigisolering af hangaren
Efter et stort arbejde er hangaren blevet færdigisoleret. Samtidig
med isoleringen er der opsat nyt energivenlig LED lys i loftet.

Ka-7, XFD
Arbejdet med Ka-7eren har været lidt på pause mens der har
været arbejdet på at færdig isolerer hangaren.
Ka 2, XEO
Genopbygningen af Ka 2’eren er så småt påbegyndt. Her er det bunden
af bagkroppen der har fået lagt ”kølen”

Føniks Posten
Glæd dig. Et nyt nummer af Føniks Posten
er på vej til trykkeriet.
Og der er noget at glæde sig til.
Bladets format bliver dobbelt så
stort.
Til gengæld vil bladet kun udkomme én gang om året. Pga.
Corona usikkerheden vil
Føniks Posten blive udsendt til
til alle med posten.

Støt DaSK hver gang du tanker
Vi har lavet en afaftale 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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Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (DaSK) er stiftet i 1988 og har sit hjemsted på Svæveflyvecenter Arnborg.
Klubbens formål er kort beskrevet at sikre, at Svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde.

