Formandens beretning ved generalforsamlingen 2016
2015 var atter et godt år for Vamdrup Ford A Klub. Der var fin tilslutning til alle
vores 17 arrangementer. Vi har haft en god tilgang af nye medlemmer, som rigeligt
opvejer de udmeldte. Klubben kan således ikke se trenden med faldende
medlemstal, som en del store klubber oplever.
Vi har stadig en større bredde i fremmødet, og rart at se nye ansigter næsten hver
gang. Vigtigt at vi fortsætter med at integrere de nye medlemmer, og lave
interessante aktiviteter.
21. februar Værkstedstræf hos Birgit og Peter i Vejle med 26 personer. God info og
hygge.
7. marts

Forårsmøde med generalforsamling med 33 fremmødte. Program
vedtaget. Referat i blad2.15

21.-22.martsBilmesse i Fredericia med flot stand lavet af Asbjørns hold. Igen dejlig
mad, kaffe og kager samt mange besøgende. Nyt navnebanner sat op.
11. april

Forårsklargøring Syd med 20 biler, igen en stor succes med flere
medlemmer vi ikke havde set før. Flemming, Kjeld og Hanne klarede
forplejningen.

11. april

Forårsklargøring Nord med 4 biler på lift og meget Ford snak.
Supplement til Syd. Igen hos CC. Cars i Frederiks under ledelse af
Knud Gaarn-Larsen.

25. april

PIT STOP i Haderslev, igen et tilløbsstykke med 16 biler. Rundstykker,
skovtur og medbragt grillmad. En god start på årets ture, hos Kirsten og
Flymøller.

9. maj

Forårstur til Rømø i regnvejr med 16 biler og 32 personer. Alligevel
blev det en god tur lavet af Lene og Ejvind.

5.juni

National køredag til Kobbermølle m.m. i flot vejr med 17 vogne. Dejlig
tur i det smukke landskab. Ansvarlig Hanne og Albert, samt Karin og
Gunnar.

20.-27.juni Gedser-Skagen løb. DFAK´s 50 års jubilæumsløb. Dejlig tur i fint vejr.
Nogle deltog blot 1 dag eller 2, vi var 6 vogne, som var med helt på
toppen.
4. juli

Sommertur til Sydfyn i flot vejr med 20 forskellige Ford A vogne.
Marianne og Preben havde lavet en dejlig tur, hvor der deltog
mange medlemmer, vi ikke havde set før.

22.-23 aug. Weekendtur til Kerteminde i fantastisk dejlig vejr med 11 vogne. En
dejlig tur, hvor alt gik op i en højere enhed. Arrangører Birgit og Peter,
Lene og Ejvind.
5.septemberSensommertur omkring Egtved og den smukke Vejle Ådal med 12
vogne. Utroligt at Anna og Børge kan blive ved med at finde nye
smukke veje.
3. oktober Besøg hos Fighter Wing Skrydstrup. Dorte og Asbjørn havde lavet turen
med spændende besøg hos rednings helikopteren, brandbilerne og F-16
jagerne. Ikke noget man ser hverdag, og derfor også 15 Ford Aér og 3
nyere biler med.
10. oktober Værkstedstræf i Ry hos Dora og Verner. Igen flot fremmøde med 32
personer og en lærerig dag. Meget god viden fra Verner og Poul
Hedegaard, Dora og pigerne på vandretur inden det kæmpe kaffebord.
17.-18. okt. Bilmesse i Fredericia med flot stand, som Asbjørn igen koordinerede.
Pigerne leverede masser af dejlig mad, og der var mange besøgende.
DVD film fra vores ny projektor. Messen giver klubben god P.R.,
medlemmerne bedre kendskab til hinanden og godt samvær.
7. november Efterårsfest med spisning. En dejlig aften med 53 fremmødte. Nu kan
vi virkelig godt kalde det en fest.
21. nov.

Værkstedstræf hos Anna og Børge i Egtved. en god afslutning på året
med 17 personer, heraf flere nye medlemmer. Vi fik virkelig noget med
hjem, ikke bare kaffe og kager.

Tak til alle medlemmer, som har bidraget med hjælp til aktiviteterne, eller på anden
vis har hjulpet til. Også en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. I
Vamdrup Ford A Klub er vi stadig væk heldige, med at have en meget stabil ledelse.

Vores hjemmeside forda.dk har ligget underdrejet i lang tid. Heldigvis er der nu lys
forude, da Helle Wulff med hjælp fra Sidse, er ved at have siden ført ajour. De vil
så sætte Ole Rasmussen ind i det. Husk at bruge forda.dk , Vamdrup Ford A Klub
er også på facebook, et medie vi ikke må undervurdere, nok især henvendt til den
yngre generation.
Vores fine klubblad kan vi være stolte af. Der er mere stof i det, end mange andre
klubbers store fine blade, og et flot ansigt udadtil. Tak til Knud Gaarn-Larsen for
det store arbejde som redaktør. Husk stadigvæk at bidrage med materiale til bladet.
Vamdrup Ford A Klub er fra 1. januar optaget som medlem af Motor Historisk
Samråd, sammen med 109 andre veteranklubber. De tager sig af forhandlinger
med myndighederne om afgifter, historiske nummerplader, restriktioner vedr.
forurening m.m. .Det er ikke en selvfølge, at vi fortsat kan bruge vore gamle biler
på fremtidens veje.

2015 var et rigtigt fint år for Vamdrup Ford A Klub, og alt tyder på, at ved fælles
hjælp, vil udviklingen fortsætter i 2016.

