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Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 
 den 13. oktober kl. 1700 på Arnborg 

Til stede 
Johannes Lyng (JL) 
Bent Holgersen (BH) 
Jens Degner (JD) 
Ove Hillersborg. (OH) 
Niels Ebbe Gjørup 

Fraværende efter afbud: 
Carl Ole Krøjgaard (COK) 

1 Referater 
1.1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 72 den 18/08 2015. 

Godkendt uden kommentarer 
     
2. Økonomi    
2.1  Den aktuelle og forventede likviditet. 

I øjeblikket er likviditeten "stram" i DaSK-fonden, mens der er en god likviditet i DaSK's 
konto. Der skal overføres tilstrækkelig midler fra DaSK til Fonden, så Fonden kan  klare 
de likvide forpligtelser.   ,  

2.2  Aktuelle balancer:  
   Det var ikke udskrevet en balance op til bestyrelsesmødet.   
2.3  Lejekontrakt DaSK-Fonden/DaSK. 
 Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at vi før den endelige kontrakt 

vedtages, skal se den lejekontrakt, som Herning Svæveflyveklub har med det selskab, 
der ejer deres hangar. BH har været i kontakt med klubben, der har lovet at sende en 
kopi af kontrakten. 

2.4  Aftaler med medlemslångivere og større gaver. 
   JL aftaler et møde med långivere. 
2.5  Gaveordning 

Det indbetalingsbilag, der anvendes i forbindelse med Unionens gaveordning, skal 
revideres, således at det tilpasses, så der udover formål med at opføre og færdiggøre 
byggeri også åbner mulighed for gaver køb og restaurering af fly. (BH) 

  
3. Organisation 
3.1 Afløsning for Ove Hillersborg. 
  Niels Peder Møller accepterer at tage jobbet som kasserer. 
 Desværre var han forhindrer i at deltage i indeværende bestyrelsesmøde, som det 

oprindelig var aftalt. Han og OH aftaler overdragelsesforretningen. 
3.2 Medlemsmødet den 17/10 
 Dagsorden udsendt som nyhedsbrev nr. 4/2015.  
 
4.      Forsikringer 
   

5.    Status over igangværende og kommende projekter.  
5.1.  Fly transportvogne m.v. 
5.1.1  OY-BAX Lehrmeister 
  Vi er ikke kommet nærmere en afklaring om flyet.   
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5.1.2  OY-AJX Ka 6 BR 
  Vi blev tilbudt flyet og var (uden større begejstring) villig til at overtage det. Nu 

synes der imidlertid, at det er opstået en ny idé, nemlig, at det overdrages til  
Bornholms Tekniske Museum, hvilket vi kan bifalde    

5.1.3  OY-DVX LIS 
  Vi har fået flyet og vi har fået lov til at sælge det. Det blev besluttet at udbyder det 

til 1000 €  
5.1.4  OY-AXY L-Spatz 
   NEG har ikke fået gjort noget ved sagen. 
5.1.5  OY-XFA Polyt III 
   Det har ikke været den store succes med at skaffe midler til at restaurere flyet. VI 

(NEG) kontakter et tidligere PFG medlem, der nu flyver i Herning for at høre ham, 
om han forestille sig nogen i PFG, der er villige til at støtte en restaurering. 

5.1.6  OY-XEI Zugvogel IIIB 
  DaSK har fået flyet foræret. Flyet, der allerede står i hangaren er i ualmindelig god 

stand. 
5.1.7  OY-VFX Bergfalke III 
  Vi sætter flyet til salg 
5.1.8  Køb af Hütter 28 (pris € 4000) 
  Et par bestyrelsesmedlemmer har uden forudgående aftale købt flyet til DaSK. 

Bestyrelsen godkendte købet, der finansieres over gaveordningen,  
5.2.     Salg af fly, transportvogne og flydele. 
   Bestyrelsen godkendte salg af en transportvogn for 2500  kr.  
6. Hangaren 
6,1 Opførelse af en vognhangar. 
 Bestyrelsen godkendte et byggeri indenfor en ramme på 450 tus. kr. 
 Det planlægges, at soklen er støbt inden jul. 
6.2     Skiltning på hangar  

Bogstaverne til gavlen er skåret ud og venter på at blive sat op. 
 
8.    Værksteder m.v. 
8.1 Status vedr. organisation i DSvU, der tager sig af Annex II fly.  

 Det er aftalt møde i Trafikstyrelsen den 4. nov. 
8.2 Indretning af arkiv.  

NEG sætter hylder op i den nærmeste fremtid.  
8.3 Opbevaring af flypapirer. 
 Intet at referere.   

  . 
9. Nyhedsbreve 
 Intet at referere.  
 
10.  Fønixposten 
 Intet at referere.   
   
11. Deltagelse i arrangementer i 2015  
12.  Kalender 

Datoer i 2015 Sted  

17/10 Medlemsmøde om perspektivplan Arnborg 

04/11 Møde i Trafikstyrelsen  

24/11 Bestyrelsesmøde Arnborg 
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13: Opfølgningsliste 
Emne Hvor besluttet i referater Aktion 
Opførelse af bygning på Arnborg Best.ref. 59 Bestyrelsen 
Opførelse af transportvognport på Arnborg Best. ref. 71 Bestyrelsen 
Opsamling af referater , der er gået tabt Best.ref. 55, 56 og 58 NEG 
Idéer til fondsemner Best.ref. 57 Bestyrelsen 
Skiltning på hangar Best.ref. 62 Bestyrelsen 
Aftale om Lehrmeister OY-BAX Best.ref. 70 NEG 
Aftale om LIS OY-DVX Best.ref. 71 OH 
Overtagelse af L-Spatz OY-AXY Best.ref. 71 NEG 
Indretning af arkiv Best.ref. 71 NEG 
Opbevaring af flypapirer Best.ref. 71 NEG 
Medlemsmøde om perspektivplan Best.ref. 71 Bestyrelsen 
Huslejekontrakt DaSK/DaSK-fonden Best.ref. 72 BH 
Møde med långivere (lån til transportvognport) Best.ref. 73 JL 
Revision af bilag vedr. gaveordning Best.ref. 73 BH 

 
14.   Eventuelt. 

 Intet at referere 
15.  Næste møde 
 24. november 2015 
 
 

 


