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Arnborg, september 2022
Vedr.: DSvU GAVEORDNING
Kære medlem
År 2022 går på hæld og vi er i fuld gang med at pakke sammen til vinteren
efter en rigtig god flyve sæson, vores sysler skifter dermed lidt karakter
til næsten udelukkende at bestå af renovering/vedligehold af materiel og
bygninger.
Årstiden betyder også at vi nærmer os deadline for DSvU gaveordningen.
DSvU gaveordningen har gennem årene været en medvirkende årsag til at
vores flyflåde og øvrige faciliteter i dag må betegnes som værende ret
enestående og uden sidestykke i Europa.
Klubbens vokseværk og succes har dog også betydet at vi har ikke
ubetydelige plads problemer i vores nuværende bygnings masse.
Dette faktum udmønter sig i, at vi dagligt bruger rigtig megen (ikke
produktiv) tid på at om rokerer på fly og andet materiel hangar og
vognport.
Det har været nødvendigt at leje yderligere plads i Poul Erik’s maskinhal
nord for Fasterholtvej til opbevaring af diverse materiel. Pladsmangel har
også været en drivende faktor til vi nu har ikke mindre end 10 fly udlånt
til 4 forskellige museer, hertil kommer at vi løbende forsøger at sælge
overskydende fly fra samlingen som ikke er en del af vores flyflåde
strategi.
Som blandt andet nævnt ved sidste General Forsamling bliver der arbejdet
på “projekt ny hangar” der gerne skal stå klar til brug inden for en
overskuelig tidshorisont. I øjeblikket venter vi på at få tildelt et areal
vest for vores nuværende hangar, DSvU og Herning Kommune forhandler for
nuværende om forøgelse af bygnings arealet i zone 2 (DaSK hangaren ligger
i dette område). Det forlyder at processen skrider godt fremad, endelig
tilladelse til yderligere at bygge en hangar forventes inden for de næste
3-4 måneder.
Bestyrelsen i DaSK vil derfor anbefale at årets indbetalinger under
gaveordningen dedikeres til “bygnings faciliteter”.

Medlem af
Dansk Svæveflyver Union

Danmarks Idræts Forbund

Kongelig Dansk Aeroklub

Den internationale
Vintage Gliding Club

DSvU gaveordningen er forankret i Ligningslovens § 8A, alle gavebeløb
mellem 200 og 17.000 kroner (2021 tal) er fuldt fradrags berettiget på
selvangivelsen.
Byggeriet er estimeret til at koste ca. 2.100.000 kroner. Lige nu står der
på byggekontoen kr 160.000.
Og husk “MANGE BÆKKE SMÅ GØR EN STOR Å”, på forhånd tak!
På vegne af Bestyrelsen i DaSK
Klaus Degner
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