Formandens beretning til
Generalforsamlingen 2. marts 2019.
Året 2018 var et markant år for Vamdrup Ford A Klub Vi
markerede klubbens 60 års jubilæum, som den ældste
Ford A Klub i Norden.
17. februar var der Værkstedstræf hos Birgit og Peter i
Vejle. Der var mødt 34 personer op til dette spændende
værkstedstræf.
3. marts Forårsmødet med Generalforsamling samlede 34
personer. Kontingent 225 kr. fra 2019 besluttet.
24.-25. marts var der Bilmesse i Fredericia med flot
klubstand og godt arbejde med opstilling, bemanding og
nedtagning.
7.april havde vi Klargøring i Hjarup med næsten 20 biler
på Flemmings værksted.
5. maj var der PIT-STOP hos Kirsten og Møller på
Haderslev Flyveplads med 26 Ford Aer i flot vejr.
26. maj var der nogle biler fra klubben til Gråstenløb med
Karin og Gunnar som tovholdere.

5. juni National køredag på Fyn , som Torben stod for.
Der var 14 biler på tur i strålende sol.
13.-18. juni Grænsetræf i Vrådal i Norge. Vi var 10 biler,
og næststørste klub. Super tur med hæder og præmier.
8. juli 60 års Fødselsdagstur til Henne med 29 biler i
solskin. Næsten samme tur, som på søndagen for 60 år
siden.
25.-26. august Jubilæumsløb og -fest på Hotel Skibelund.
20 biler til løb, dronefoto og festaften. Flot arrangeret af
Jubi. udvalget.
16. september Løvfaldstur omkring Fredericia arrangeret
af Helle og Lars. Et meget smukt område med mere
potentiale til andre ture.
6. oktober Værkstedstræf hos Birgit og Peter i Vejle.
omkring 25 personer, heraf mange nye.
20.-21. oktober Bilmesse med Klubstand i Fredericia. Igen
meget arbejde, men stor succes.
10. november Efterårsfest Mortens aften med lækker and
og 34 personer til en dejlig aften.
17. november Værkstedstræf hos Hanne Mette og Albert i
Bylderup Bov med ca. 25 personer.

Der har således været et pænt bredt fremmøde til klubbens
arrangementer.
Der har været afholdt en del møder i Jubilæumsudvalget
(Bestyrelsen + Klaus Astrup og Lars Wulff) for at få
jubilæums festlighederne på plads. Tak for det store
arbejde, som også gav økonomi til klubbens fine
Jubilæumsblad i A 4 format.
Bestyrelsen har også holdt en del møder, og jeg takker for
et godt samarbejde. Det er i år 10 år siden, at den
siddende bestyrelse blev valgt. Det viser stabilitet.
Knud Gaarn- Larsen er stadig klubbens redaktør, med sin
24. årgang af vores fine klubblad. Enestående.
Helle Wulff styrer klubbens hjemmeside, og der er nu
tæller på, så vi kan se hvor mange der besøger den. Tak til
Helle.
Hanne Mette styrer medlemslisten, så vi følger persondata
forordningen. Det er et stort arbejde, du har påtaget dig i
mange år, Tak for det.
Ligeledes tak til alle, der har bidraget med at lave ture,
afviklet klargøring og andre arrangementer, samt ikke
mindst klubbens piger, der har lavet lækker mad til
messer og møder, og bakket os op når det gjaldt.

