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Den 12. marts 2017 kl. 1300 holder vi 

 
 
 

 

i DaSK-hangaren på Svæveflyvecenter Arnborg 

Generalforsamlingen omfatter samtidig generalforsamling i DaSK-Fonden 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning 

3.  Klubbens regnskab, budget og takster og kontingent (for 2017) til godkendelse. 
4.  Forslag til behandling 
      Her vil der være et forslag til ændring af DaSK’s vedtægter. 

Forslag i øvrigt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 26. februar 2017 

5.  Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke er ændringer i vedtægter om 
valgprodeduren, er følgende på valg i år:  
, Valg af  bestyrelses medlemmer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 
 
 
 

Johannes Lyng Valgt i 2015 På valg 

Niels Ebbe Gjørup Valgt i 2016 Ikke valg 

Klaus Degner 
Valgt i 2016, i stedet for Jens 
Degner, der ville have været 
på valg i 2017 

På valg 

Niels Peder Møller Valgt i 2016 Ikke på valg 

Bent Holgersen DSvU's repræsentant  

Over Hillersborg På valg hvert år Modtager ikke genvalg 
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7. Valg af revisor. 
 
 
 
8. Valg af revisorsuppleant 

   
9. Eventuelt 

Læg mærke til, at der udover, at der ikke er nogen servering udover kaffe på bordet under 
generalforsamlingen, fordi  
efter generalforsamlingen er der kl. 1500 

Indvielse af Transportvognhangaren 

 
Efter den egentlige indvielsesceremoni, hvorunder vi serverer et glas af det Erling Rasmussen 
kalder ”Boblevand” og efter at man har haft lejlighed til at beundre herlighederne, trækker vi os 
tilbage til mere lune omgivelser i hovedhangarens værksted (der hvor vi holdt generalforsamling). 
Her vil DaSK være vært ved en beskeden servering og her vil de, der måtte have lyst til at sige et 
par ord i dagens anledning, får lejlighed til det. 
 

Vintage konkurrence i perioden 12. – 20. august 2017 
Vi har i 2015 og 2016 afholdt Arnborg Old Timer Gliding konkurrence. I år vil vi i stedet afholde 
ovenanførte konkurrence. Vi kan allerede nu oplyse, at det bliver dagskonkurrencer, så man kan 
tilmelde sin deltagelse alle dage eller enkelte dage. 
Vi vil, så snart den endelige program er klar, udsende nyhedsbrev med indbydelse. 
  

Anton Moustgaard På valg hvert år  

Peer Bak På valg hvert år  
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Hej alle, DaSK fans og andre der brænder for at holde liv i gamle veteran 

svævefly, indbydes til en  

Sankt Hans Weekend  
på Arnborg, hvor vi vil flyve fra fredag  den 23 juni 2017, hvis ellers vejret vil 
være med os. 
Program for fredagen :Briefing kl 10.00 i briefing rummet på centeret 
Om aften Vil Jannie lave mad til en grill aften med efterfølgende bål på pladsen 
og bagefter hygge med nogle gode historier og en kop øl eller to. 
Lørdag og søndag er der briefing kl. 10.00 igen. 
Tilmeldning til grill aften skal ske til Jannie, senest den . 18 juni 2017 på: 
Mail : j_krogsdal@hotmail.com. eller mobilnr. 28 69 46 99 
Til melding til flyvningen skal ske til Per Enggaard og  har du / I et fly, du/I 
gerne vil ha med er det også OK, men DaSK har mange luftdygtig fly af ældre 
dato, så kom frem fra busken 
Per Enggaard mail: meilgaard@webspeed.dk 
Mobilnr.  23 81 37 05 
Hvis der er interesse for det, kan vi lave fælles morgenmad til en rimelig pris og 
om aften kan vi lave grill aften med tilmelding ved morgen kaffen, frokost må 
man selv stå for og der vil selvfølgelig være flyslæb og spilstarter. 
Vel mødt, Sankt Hans Aften Udvalget. 
Per E. 
 
Kalender: 

Datoer i 2016 Arrangement Sted 

12/03-2017 Bestyrelsesmøde nr. 81  kl. 1030 Arnborg 

12/03-2017 Generalforsamling 2017 kl. 1300 Arnborg 

12/03-2017 Indvielse af transportvognport m.m. Arnborg 

23-25/6 2017 Sct. Hans Flyvning Arnborg 

12-20/8-2017 Vintage Konkurrence Arnborg 

  



 
 

4/8 

Vi har haft en række forhandlinger med Herning kommune om optagelse i Herning-ordningen. 
For at dette kan lade sig gøre har fritidsforvaltningen forlangt DaSK’s vedtægter ændret på en 
række punkter. 
Det har medført, at vi har haft en kritisk gennemgang af vedtægterne og herunder opdateret 
andre punkter udover dem, som kommunen forlangte ændret. 
På en kommende generalforsamling vil vi forelægge følgende forslag til reviderede vedtægter 
(de reviderede områder er anført med blåt): 

Vedtægter for Dansk Svæveflyvehistorisk Klub 
Nuværende vedtægter Forslag til ændrede vedtægter 

§ 1. Navn: 

Klubbens navn er Dansk Svæveflyvehistorisk 
Klub, forkortet DaSK. 

§ 1. Navn: 

Klubbens navn er Dansk Svæveflyvehistorisk 
Klub, forkortet DaSK. 

§ 2. Hjemsted: 

Klubbens hjemsted er Svæveflyvecenter 
Arnborg. 

§ 2. Hjemsted: 

Klubbens hjemsted er Svæveflyvecenter 
Arnborg. 

§ 3. Formål: 

Klubbens formål er at sikre dansk 
svæveflyvehistorie for eftertiden. 
 
 
DaSK vil søge sit formål gennemført ved: 
1.  At sikre svæveflyvehistoriske værdier 
bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt 
på forsvarlig måde.  
2.  At organisere udstilling af 
svæveflyvehistoriske effekter.  
3  At organisere svæveflyvning med historiske 
svævefly.  
4   At arrangere historiske events, 

konkurrencer og deltage i danske og 
udenlandske stævner og konkurrencer. 

5.  Gennem forhandling med andre ligestillede 
organisationer, museer, foreninger og  
enkeltpersoner, at fremme DaSK's virke.  

6   Gennem at erhverve brugsret eller overtage 
ejerforhold til historisk svæveflyvemateriale, 
at fremme DaSK's virke. 

§ 3. Formål: 
DaSK giver mulighed for alle til at dyrke det 
fællesskab, der opstår, når man er sammen 
om at restaurere, vedligeholde og flyve med 
historiske fly. 
Dermed kan DaSK sikre: 
1. At svæveflyvehistoriske værdier bliver 

istandsat, opbevaret og vedligeholdt på 
forsvarlig måde.                                                                                                                          

2. At der organiseres udstilling af 
svæveflyvehistoriske fly og effekter. 

3. At der organiseres svæveflyvning med 
historiske svævefly.                                                                                     

4. At der arrangeres historiske events, 
konkurrencer og deltagelse i danske og 
udenlandske stævner og konkurrencer.   

5. At DaSK’s virke fremmes  ved  forhandling 
med andre ligestillede organisationer, 
museer, foreninger og  enkeltpersoner.  

6. At DaSK erhverver ejerforhold, eller hvis 
ikke det er muligt så at overtager brugsret 
til historisk svævefly og effekter for 
derigennem at fremme DaSK's virke. 

7. At udbrede kendskab til historiske svævefly 
ved at viderebringe erfaring med: flyvning, 
håndtering, restaurering, reparering og 
vedligeholdelse af historiske svævefly. 
Gerne ved kursusvirksomhed. 

§ 4. Relationer til andre organisationer: 
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er tilknyttet 
Dansk Svæveflyver Union. 

§ 4. Relationer til andre organisationer:  
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er tilknyttet 
Dansk Svæveflyver Union og er derigennem 
medlem af Danmarks Idrætsforbund 

§ 5. Organisatorisk opbygning. 
1. Som medlem af DaSK kan optages alle med 

interesse for DaSK's virke.  

§ 5. Organisatorisk opbygning. 
1. Som medlem af DaSK kan optages alle med 

interesse for DaSK's virke. 



 
 

2.   Som støttegrupper af DaSK kan optages 
klubber og organisationer med interesse for 
DaSK’s virke. 

 

 

 

 

2. Klubben ledes af en bestyrelse bestående 
af 5 medlemmer.  
 

Dansk Svæveflyver Union udpeger 1 
medlem, og generalforsamlingen vælger de 
øvrige 4 medlemmer.  

Bestyrelsen vælges eller udpeges for en 2-
årig periode.  

De 4 medlemmer, der er valgbare på 
generalforsamlingen, er skiftevis på valg 
med 1 års mellemrum, således at 2 
medlemmer er på valg det ene år, og de 
øvrige 2 er på valg det næste år. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til 
varetagelse af særlige opgaver 

4.  Generalforsamlingen vælger en revisor for 
en 3-årig periode 

5.  Generalforsamlingen er DaSK's øverste 
myndighed.  

 Den afholdes inden udgangen af marts 
måned med mindst 3 ugers varsel ved 
opslag på DaSK’s hjemmeside. 

  

 

Indvarslingen skal indeholde tid og sted for 
generalforsamlingens afholdelse. 

 
6.  Generalforsamlingens dagsorden er: 

1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Klubbens regnskab, budget og takster 

          til godkendelse. 
4. Forslag til behandling. 
5. Valg/udpegning af  
   bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 

   7, Valg af revisor. 
   8. Valg af revisorsuppleant  
 

2. Som støttegruppe af DaSK kan optages 
klubber og organisationer med interesse for 
DaSK's virke. 

3. Indmeldelse sker på en blanket, der kan 
hentes på klubbens hjemmeside. 
Den udfyldte blanket afleveres/sendes til 
klubbens sekretær, hvis adresse og e-
mailadresse fremgår af blanketten og af 
hjemmesiden. 
Udmeldelse sker skriftlig  til klubbens 
sekretær.  
 

4. Klubben ledes af en bestyrelse bestående 
af 5 medlemmer, hvoraf et medlem er 
udpeget af Dansk Svæveflyver Union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til 
varetagelse af særlige opgaver. Sådanne 
udvalg arbejder altid under ansvar overfor 
bestyrelsen. 

       

6. Generalforsamlingen er DaSK's øverste 
myndighed.  
Den afholdes inden udgangen af marts 
måned med mindst 3 ugers varsel ved 
annoncering, ved opslag på DaSK’s 
hjemmeside og ved personlig e-mail til de 
af medlemmerne, der har oplyst deres e-
mailadresse. 
Indvarslingen skal indeholde tid og sted for 
generalforsamlingens afholdelse. 
Generalforsamlingens dagsorden er: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Klubbens regnskab, budget, kontingent 

og takster til godkendelse. 
4. Forslag fra medlemmer til behandling. 
5. Forslag fra bestyrelse til behandling. 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 

2-årig periode. 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for en 

1-årig periode. 
8. Valg af 1 revisor for en 1-årig periode. 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig 

Valgprocedurer, herunder valg af 
suppleant til bestyrelsen, revisor og 
revisorsuppleant fremgår af 
dagsordenen for generalforsamlingen. 
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9. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, 
når den er lovligt indvarslet.  
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er 
i restance.  
Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Ændringer i vedtægterne kan foretages, når 
det vedtages på generalforsamlingen med 
mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer. 
Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. 

7.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 
hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne finder det fornødent. 

  
Den varsles ved opslag på DaSK’s 
hjemmeside og ved mail til de af 
medlemmerne, der har meddelt deres 
mailadresse til DaSK. 

 Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal indeholde tid og sted 
for dens afholdelse samt som dagsorden et 
eller de punkter, der har givet anledning til 
dens indkaldelse. 

periode. 
10. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, 
når den er lovligt indvarslet.  
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke 
er i restance.  
Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være formanden 
i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
Ændringer i vedtægterne kan kun 
foretages, når det på forhånd er varslet i 
indkaldelsen til generalforsamlingen.  
Ændringer i vedtægterne kan foretages, 
når det vedtages på generalforsamlingen 
med mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer. 
Øvrige beslutninger træffes ved 
almindeligt stemmeflertal. 

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 
hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne finder det fornødent. 
 
Indkaldelse skal være med mindst 3 ugers 
varsel  ved opslag på DaSK’s hjemmeside 
og ved personlig e-mail til de af 
medlemmerne, der har oplyst deres e-
mailadresse. 
Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal indeholde tid og 
sted for dens afholdelse samt som 
dagsorden et eller de punkter, der har 
givet anledning til dens indkaldelse. 

 



 
 
§ 6. Bestyrelsen 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
sekretær og kasserer.   

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub tegnes af 
bestyrelsen. 

 Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner eller 
udvalg specielle eller varige fuldmagter. 

 

 

 

 

§ 6. Bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. 
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub tegnes af 
bestyrelsen. 
En enstemmig bestyrelse kan meddele et 
bestyrelsesmedlem specielle 
tegningsrettigheder, for eksempel i forhold til 
bank. 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og 
konstituerer sig selv på det første 
bestyrelsesmøde med:  

x Formand, 
x Næstformand,  
x Sekretær og  
x Kasserer.  

og fordeler i øvrigt andre funktioner mellem sig. 
 
Mødedato aftales på det nærmest forudgående 
bestyrelsesmøde eller kan indkaldes pr. e-mail. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, blot 3 
medlemmer er til stede. 
Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at være til 
stede, kan den pågældende kræve et spørgsmål 
udskudt til afgørelse på et efterfølgende møde. 
 
Til køb eller salg af fast ejendom kræves dog 
godkendelse på en generalforsamling. 

§ 7. Flyverettigheder 

 For at flyve i fly, der tilhører Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub skal man være 
medlem af en anden dansk svæveflyveklub, 
eller hvis man er medlem af en udenlandsk 
svæveflyveklub være på kortvarigt besøg 

§ 7. Flyverettigheder 

 For at flyve i fly, der tilhører Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub skal man være 
medlem af en anden dansk svæveflyveklub, 
eller hvis man er medlem af en udenlandsk 
svæveflyveklub være på kortvarigt besøg 

§ 8. Klubbens opløsning: 
Klubben kan opløses på generalforsamlingen, 
hvis mindst 75 % af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 
Eventuel formue overdrages til Dansk 
Svæveflyver Union 

§ 8. Klubbens opløsning. 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun 
tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær  generalforsamling. 
For at denne er beslutnings-dygtig kræves, at 
mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede.  
For at forslaget kan vedtages kræves, at 
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget.  
Opnås et sådant flertal på en 
generalforsamling, der ikke er 
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, 
der er til stede. 
Efter at beslutning om opløsning er truffet, 

Dette er egentlig en forretningsorden 
for bestyrelsen, der af praktiske 
grunde er anført her 
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nedsætter Dansk Svæveflyver Union en særlig 
sagkyndig gruppe til at forestå afviklingen. 
Eventuel formue overdrages til Dansk 
Svæveflyver Union 

Vedtaget på klubbens stiftende 
generalforsamling den 20. februar 1988. 
Senere tilføjet ændringer af 24. februar 1990, 
27. februar 1993, 22. februar 2009,  10. marts 
2013 og 09. marts 2014 

 

 

 


