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Hermed indbydes der til medlemsmøde 

Søndag, den 8. marts 2020 kl 12:30 

i klublokalerne på Arnborg 
 
Bestyrelsen har lavet en agenda for medlemsmødet. Der er rigtig meget at 
diskuterer og vi kan ikke i løbet af mødet sammenfatte og konkludere, men vi 

vil prioritere det der måtte komme, og det vil blive taget med i bestyrelsens 
videre arbejde.  

Der vil sikkert også komme idéer, som vi ikke er i stand til at honorere, fordi de 
økonomisk eller arbejdsmæssigt er for ambitiøse.  
Da der er rigtig meget på agendaen, og da der er generalforsamling umiddelbart 

efter medlemsmødet, vil vi nok ikke kunne komme helt i dybden eller nå det 
hele. Så vil vi lave et opfølgende medlemsmøde, evt. i forbindelse med Sankt 

Hans flyvningen. 
 
Information fra bestyrelsen. 

Status på igangværende projekter - Gö-4 - Hangar isolering – Pirat - LS-1 
Planer for fremtiden – Bygninger – Fly - Øvrigt materiel 

Medlemssituationen  
Fundraising 
Økonomi 

 
Flyvning hver anden lørdag. 

Langt hovedparten af DaSK medlemmerne har ikke mulighed for at møde om 
tirsdagen hvor vi ellers flyver når vejret tillader det. Bør vi have planlagt 
flyveaktivitet f.eks hver anden lørdag eller søndag? Det vil også give alle en 

mulighed for at nyde alle de gamle fly i deres rette element. Hvis der ikke er 
flyvevejr er altid noget der skal laves indendørs. 

 
Fast arbejdsdag på lørdage i vinterhalvåret. 
Hver tirsdag året rundt ydes der en fantastisk arbejdsindsats af 

“TIRSDAGSHOLDET”, og meget nås i hyggeligt samvær. Alle erhvervsaktive 
DaSK medlemmer er som hovedregel afskåret for at deltage i dette arbejde selv 

om mange gerne vil deltage. Det vil også betyde at nye yngre kræfter kan 
oplæres og dermed undgår vi ekspertisetab efterhånden som de ældre 

klubkammerater siger stop. Ligeledes er vores renoveringsønskeliste som 
bekendt lang for ikke at sige næsten uendelig. 
 

Udlån af DaSK fly igennem længere perioder. 
Igennem de sidste 2 år har DaSK langtidsudlejet  Röhnlerchen i en sæson og K8 

i to sæsonger. Udover at gøre glæde i de pågældende klubber og dermed skabt  
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goodwill og reklame for DaSK har det også givet lidt ekstra indtægt til 

klubkassen. Selvklart låner vi ikke vor klenodier ud men udelukkede fly som 
umiddelbart kan erstattes hvis der måtte ske noget med det udlånte materiel. Er 

denne praksis rimelig, skal vi beholde vores fly i egen hangar eller skal vi kunne 
låne fly ud når der en klub pludselig kommer i bekneb for et fly, f.eks. ved 
havari? 

 
Fremtidsvisioner 

Bør vi udvide bygningsmassen? 
Eventuelt bygge en separat udstillingshangar? 
Ny vognport øst for hangar? 

Separat klubhus med flere faciliteter? 
Hører en ex RDAF KZ 7 med til svæveflyvningens historie i Danmark?  

Skal vi renovere spillet som står for enden af vognporten? 
Er der typer af svævefly der mangler i DaSK samlingen? 
Hvordan øger vi vores indtægter, reklamer, events, højere kontingent? 

Informationsstandere ved opspændte fly, både gulv og ophængte. 
Montre med historiske genstande med en beskrivelse og …..? 

I hvilken rækkefølge skal samlingen af fly bringes i flyvermæssig stand/til 
udstillingsbrug. 

Skal vi gøre mere for at få fly udstillet (under forsvarlige forhold) rundt omkring 
(museer, lufthavne, samlinger mm) 
 

Fastholdelse af medlemmer 
Vil lørdagsflyvning øge samhørigheden? 

Vil arbejdslørdage være en mulighed? 
Informerer vi vores medlemmer godt nok? 
Kan udlån (leje) af fly til individuelle DaSK medlemmer være en ide? Er det et 

spørgsmål om mere “værdi for pengene”? 
Medlemsarrangementer / træf / udflugter / foredrag mm 

 
Medlems hvervekampagne. 
Initiativer der kan øge medlemstallet, hvad kan vi gøre? 

Hvad med en Danmarkstur med et par fly, en weekend i hver klub? 
Kan lørdagsflyvning kaste nye medlemmer af sig? 

Bør vi være mere om os under DM, SUNAIR CUP, Talentkursus, Instruktørkurser 
osv? 
Andre ideer er meget velkomne. 
 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


