Formandens beretning
Min beretning denne gang er en del anderledes end normalt.
Med udgangspunkt i Generalforsamlingen 2020, som blev
afviklet efter planen, strækker beretningen sig til
Generalforsamlingen her sidst i juni 2021.
Vi måtte i 2020 aflyse Værkstedstræf, Klargøringen.
Bilmessen og Gråstenløbet og for første gang i 20 år var der
ikke Weekendtur og Grænsetræffet blev flyttet.
Den 5. juni lavede Helle og Lars samt Birgit og Peter National
køredag med 8 vogne.
Den 5. juli 2020 var vi på Sommertur til Hejlsminde,
Christiansfeld samt Skamlingsbanken. Sanne og Klaus Astrup,
samt Dorte og Asbjørn havde arrangeret. Stort fremmøde, 15
vogne, og glæde over endelig at kunne mødes igen.
9. august holdt vi PIT-STOP hos Kirsten og Møller på
Haderslev Flyveplads.
Her var der også godt fremmøde, samt god plads til alle 20
vogne.

30. august var vi på Sensommertur til Fyn med besøg i
Bogense, Gyldensten Strand og Glavendrup Lunden
arrangeret af Lene og Ejvind. Vi var her 16 vogne.
Søndag den 13. september var 17 vogne på Løvfaldstur til
Tørning Mølle og et spændende besøg hos Leif Bliks
amerikanerunivers. Denne tur var arrangeret af Kirsten og
Bendt Porskrog.
Værkstedstræffene og Bilmessen i oktober blev igen aflyst.
Det samme med vores efterårsfest, som forhåbentlig kan
holdes i 2021.
Klubbens nyindkøbte trailer venter på indretning, så vi kan
samle alle vores remedier til bilmessen i den, så de ikke er
spredt på 5 adresser.

I 2021 holdt vi Forårsklargøring den 10. og 17. april med
forsigtigt fremmøde.
Gråstenløbet er udsat til 2022.
Det samme er Grænsetræffet ved Roskilde.
Bilmessen blev igen aflyst, vi håber på at den kan gennemføres
til oktober.

Generalforsamlingen i marts blev udsat til den 24. april og
igen udsat til den 26. juni sammen med PIT-STOP. Det har
heldigvis ikke påvirket fremmødet.
National køredag den 5. juni blev afviklet med 13 vogne og
højt humør.

Endelig ude og køre sammen igen, dejligt. Start i Lunderskov
med rundstykker videre til Gram og over Ribe og tilbage igen.
Karin og Lars Bierbaum, Lone og Hans Jensen havde
arrangeret.
Genforeningsløb søndag den 20. juni i Vamdrup. 9 vogne
kørte en kort og en lang tur, i lidt omskifteligt vejr langs den
gamle Kongeågrænse.

Vi har holdt et par bestyrelsesmøder og jeg takker bestyrelsen
for godt samarbejde. Vores hjemmeside er godt opdateret
takket være Helle Wulff.
Brug de oplysninger der ligger her om bl. a teknik samt
Seneste nyt.
Vores klubblade er af en meget høj standard, bl.a. takket være
vores redaktør Knud Gaarn-Larsen. Bidrag gerne med
oplysninger eller artikler, så vi kan holde standarden.
Medlemstallet er stadig stabilt, med en svag stigning. Det er
ikke en selvfølge i disse tider.
Tak til alle medlemmer, der har ydet en indsats. Når i møder
op, er i med til at gøre en forskel. Husk at det er vores klub,
som vi fælles skal holde kørende.
Vi glæder os til at kunne vende tilbage til næsten normale
tilstande fremover.

