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Medlemsmøde og generalforsamling
bliver afholdt søndag den 30. maj 2021. Særskilt invitation vil
blive udsendt. Der tages forbehold for Corona restriktioner.
Forplejning på medlemsmødet og generalforsamling
Foreningen vil være vært ved 2 stykker smørrebrød med en
øl/sodavand, og så er der selvfølgelig også kage og kaffe. For ikke
at købe for meget eller for lidt, skal du sende en mail til
forplejning@dask-vgc.dk med navn senest den 24. maj. Der vil
kun blive bestilt smørrebrød i den rette mængde.

Donationer
Per Enggaard har foræret klubben en havetraktor, der dog ikke
kan klippe græs, men som kan anvendes til at bugserer
transportvogne og som flyhenter. Vi siger mange tak.

Direkte TV fra generalforsamlingen
I år vil vi prøve at sende direkte TV fra generalforsamlingen. Der
vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål eller deltage i
afstemninger. Lige nu tester vi forskellige løsninger, og når vi
nærmer os dagen vil der komme oplysninger om hvordan du kan
være med på en kigger. Med forbehold for tekniske udfordringer.
Lørdagsflyvning
Igen i år vil der blive arrangeret lørdagsflyvning. Til og med
august flyves der den 1. og 3. lørdag hver måned. Første lørdag
er den 1. maj. Mødetid er kl 09:00.

Lehrmeisteren har fået sin luftdåb
Efter over 10 år på jorden er Lehrmeisteren, som vi har fået
foræret af Bornholms Flyveklub, kommet i luften igen. Niles
Peder og Ove H. stod for luftdåben

DaSK kalender
Se DaSK kalenderen ved at klikke her
Ka 2, XEO

Det går også fremad med genopbygningen af Ka 2’eren. Der er
fremstillet en gig så kroppen og halesektionen kan fixeres mens
der snedkeriers af mestersnedkeren Ove.

Opretning af port
I vinters blev den ene hangarport bulet, da den blev ramt af et
køretøj, da platformen var dækket af usynligt is. Den er nu blevet
rettet op.

a-7, XFD
Velux Fonden har bevilget kr. 100.000,- til at få 7’veren i luften
igen. Det er vi meget glade for og siger tak. Så nu er det fuld fart
på projektet.
Klubmærke
Vi har fået fremstillet et broderet klubmærke til
påsyning. Mærket er 6cm og sælges for kr 50,hvoraf 20 kroner går til klubben
Rhön spillet
Også på Rhön spillet arbejdes der. Bunden er lagt kan man sige,
idet hjulene er monteret, og Hans og Erik arbejder med at få
tromlen på plads, samt at få styr på alle smådelene.

DaSK’s campingvogn udlejes
Klik her for at læse mere.
Støt DaSK hver gang du tanker
Tank OK og støt DaSK med 5 øre pr liter tanket brændstof.

Bergfalke OY-AXS har fået et nyt hjem
Onsdag den 31. marts blev Bergfalke OY-AXS fragtet til Orø hvor
den skal bo fremover. Læs hele historien ved at klikke her.
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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.

