
Formandens beretning til Generalforsamling 4. marts 2023 

19. marts Værkstedstræf hos Birgit og Peter i Vejle. 36 personer, pigerne syede 

flag. 

2.-3. April Bilmesse i Fredericia. Godt besøgt lørdag, men lidt stille søndag. Dog 

godt besøg på klubstanden. 

9. april Klargøring Syd i Hjarup. Omkring 20 personer. 13 biler smurt, hyggelig dag. 

23. april Klargøring Midt, denne gang i Grønhøj, 10 personer. Hyggelig dag. 

30. april PIT-STOP hos Kirsten og Møller. 18 biler inkl. Møllers. 

21. maj Forårsturen blev aflyst. 

28. maj Gråstenløb med deltagelse af 7 biler fra klubben. Omkring 1000 køretøjer. 

5. juni blev flyttet en dag grundet manglende pladser. Karin og Lars, samt Lone og 

Hans lavede fin tur. 

17.-19. Juni Grænsetræf, Ringsted 7 biler fra VFAK, næsten ingen svenskere, i alt 

89 biler. GT Sverige 2024 

2. Juli Fødselsdagstur til Humlemagasinet, Fyn, Jim Lyngvild døbte en rose. 8 

vogne. Lene og Ejvind arrangerede. 

6. august turen aflyst, da der ikke var nogen der tilbød at lave den. 

27.-28. august Weekendturen Strandingsmuseet og Vedersø Præstegård. 18 vogne 

deltog. Arrangeret af Sanne og Klaus samt Dorte og Asbjørn. 

18. september. Løvfaldstur med cookermad omkring Kolding, Lene og Ejvind 

arrangerede. Tradition? 

1. oktober. Værkstedstræf hos Hanne og Albert. 20 personer deltog.  

22.-23. Bilmesse med klubstand. Virkelig god messe, med mange der besøgte os. 

Pigerne lavede fin mad. 

29. Efterårsfest på Hjarup Mejeri. 40 deltagere til dejlig mad i fine rammer. Stedet 

bestilt igen til i år. 

19. november. Værkstedstræf i Vejle hos Birgit og Peter. 35 personer, pigerne 

syede flag. 



Det har været en fin sæson, med god opbakning til arrangementerne. Messerne 

har givet god kontakt til medlemmer, som vi ikke har mødt før, og desuden skaffet 

nye. Det har betydet at vi har fået et bredere fremmøde til værkstedstræf og ture. 

Vores medlemstal er svagt stigende, i modsætning til mange klubbers tilbagegang. 

Der har været flere forskellige til at klare opgaverne til forplejning og vagter på 

klubstanden. En tendens vi gerne skal have til også at gælde øvrige arrangementer 

og ture.  Den fine opbakning til OK betyder, at disse sponsorpenge kan betale 

messestandene. 

Vi har også været omtalt i Veteranposten med blandt andet artikel fra messen, og 

Knud der laver vores fine blad, har også haft artikler om os i Dansk Vintage Motor 

Klubs medlemsblad Vintage Nyt. Man må sige at Vamdrup Ford A Klub 

efterhånden virkelig er kommet på landkortet, men vi kan altid bruge mere 

reklame.   

Tak til alle der har ydet en indsats for klubben i det forgangne år. Tak til 

Webmaster Helle og Redaktør Knud for godt arbejde. Tak til en stabil bestyrelse, 

der er i gang med sin 15. sæson.  

Alt tegner til at klubben kan fortsætte den gode udvikling i 

2023.                                                                                                                                                     

 

Ejvind. 

 

 


