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Nyhedsbrev nr.5/2015 

 

 

  

 

 

 
 

Medlemsmødet i DaSK lørdag den 17. oktober. 
 
Der var over 30 deltagere i det medlemsmøde, som DaSK holdt den 17. oktober. 
Så snart vi har et referat af mødet med de konklusioner og forslag, der blev drøftet klar, vil I få 
det sendt i et nyhedsbrev. 

Lønstrup 2015 
Efter en enkelt udsættelse, blev Lønstrup 2015 den 19. september afviklet. Det blev en fantastisk 
dag med mange mennesker, 20 starter og mere end 10 flyvetimer. 

Desværre blev det kun til flyvning om lørdagen, for søndag drejede vinden om i nord.  . 

 

 

 

 

 

Gaver til DaSK 
DaSK havde ikke kunnet bygge hangaren, hvis ikke DaSK's medlemmer havde ydet en fantastisk 
frivillig indsats med byggeriet og hvis ikke mange af leverandørerne af byggematerialer havde 
været særdeles favorable med priserne. 
Men noget andet DaSK er meget taknemmelig for, er de mange pengegaver, som 
medlemmerne giver. 
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Du kan indbetale gaven gennem Dansk  Svæveflyver Union. 
Du skal i givet fald udfylde et gavebrev, som det, der følger med dette nyhedsbrev som en 
vedhæftet fil. 
Du vil få et skattemæssigt fradrag på 15.000 kr. (i 2015) efter ligningslovens § 8 a. 
Gavebrevet skal du sende til Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10, 7400 Herning  og det 
beløb, du vil give, indsætter du på  Dansk Svæveflyver Unions konto reg. 2210 konto nr. 5890 
100709  
Beløbet, som Unionen videresender til DaSK-Fonden, vil blive anvendt i overensstemmelse, hvad 
du har skrevet i gavebrevet. 
Gavebrevet og det beløb, du giver, skal være sendt til Unionen senest den 15. december 2015. 
(Den underskrift, som Johannes Lyng skal sætte på gavebrevet, skal du ikke bekymre dig om. 
Johannes vil ved en lejlighed underskrive alle de gavebreve, som Unionen får tilsendt) 

 

Opførelse af en vognhangar. 

Bestyrelsen har godkendt et byggeri indenfor en ramme på 450 tus. kr. Det planlægges, at 
soklen er støbt inden jul. 
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 Fly 
Mux'en's papirer er efter mange genvordigheder blevet godkendt og både den og den røde 
2gèr er kommet i luften. 
DaSK har købt en Hütter 28 (pris € 4000), d.v.s et  par bestyrelsesmedlemmer havde uden 
forudgående aftale købt flyet til DaSK. Bestyrelsen godkendte købet. 

Robert Nielsen har foræret en Gö-4 OY-DXE. 
Flyet  blev hentet hos ham den  27. oktober 
og står nu i hangaren på Arnborg. 
Der forestår, som det ses, er større 
erstaureringsarbejde  
OY-VFX Bergfalke III er sat til salg. 
OY-DVX LIS fik DaSK foræret og vi fik lov til at 
sælge det. Det blev besluttet at udbyder det 
til 1000 € 

Dask har fået en Scheibe SF 27 Zugvogel IIIB OY-XEI foræret. Flyet, der nu står på Arnborg er i 
ualmindelig god stand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


