
Formandens beretning ved generalforsamlingen 2014. 

 

2013 var et rigtig godt år for Vamdrup Ford A Klub. 

Vi havde et meget stort program med hele 15 punkter og rigtig fin tilslutning til alle vore aktiviteter. 

Det har været en pæn tilgang af nye medlemmer, som nogenlunde opvejer de medlemmer, som er 
udmeldt. 

Det er glædeligt at se en større bredde i fremmødet. der har således været nogle nye medlemmer 
med næsten hver gang.  Det viser at vi har været gode til at integrere nye medlemmer, og at 
aktiviteterne har været interessante.  

23. feb. Værkstedstræf i Egtved med fint fremmøde. 

 2. marts Forårsmøde med Generalforsamling. 37 personer deltog. 

 6. april Forårsklargøring  Nord med 12 vogne. En succes i Frederiks, som er kommet  
 for at blive. 

13. Forårsklargøring Syd. 13 vogne og 26 personer. Viser at Nord supplerer  interessen 

20. PITSTOP Haderslev Flyveplads 11+5 vogne og ca. 30 personer besøgte  Kirsten og 
 Møller. Også et fast arrangement. 

12. maj  Forårstur lavet af Birgit og Peter Koch med 14 vogne og 30 personer. 

 5. juni National køredag  til Ribe lavet af Lene og Ejvind med 20 biler. 

6. juli  55 års fødselsdagstur  til Årø lavet af Dorte og Asbjørn Henriksen med 18 vogne. 

10.-11. august Weekendtur rundt om Ringkøbing Fjord sammen med DFAK. Birgit og Henrik og 
 Jesper Madsen stod for arrangementet som samlede 23 vogne. 

 1. sept. Sensommertur omkring Egtved lavet af Anna og Børge Pedersen med 10 vogne 

21. Løvfaldstur til Fyn med indlagte opgaver stod bestyrelsen for. Her deltog 14 vogne 
 og 32 personer. 

12. okt. Værkstedstræf med indhold hos Birgit og Peter Koch samlede hele 20 personer. 

19.-20. Endelig Klubstand på Veteranmessen. Asbjørn Henriksen stod for afviklingen. Igen en 
 succes med mange besøgende. 

 2. nov. Efterårsfest med spisning med 41 medlemmer var ny rekord. 



16. Værkstedstræf med indhold hos Anna og Børge Pedersen i Egtved samlede 12 
 personer. 

En stor tak til alle, som har bidraget med hjælp til aktiviteterne og også en stor tak til bestyrelsen for 
et fint samarbejde. Jeg tror det er en stor styrke, at vi har så stabil en ledelse og er dejlig fri for 
diverse uoverensstemmelser i klubben. 

 Selvom Vamdrup Ford A Klub kører rigtig godt, skal vi også huske på at forny os, så vi stadig kan 
tiltrække medlemmer i 2014. 

 Det er klubbladet fra Hansenberg et godt eksempel på. Bladet bliver bare flottere og flottere. 

En stor tak til redaktør Knud Gaarn-Larsen for sin indsats på 20. år.  

2013 har således været et super år for klubben og alt tyder på at 2014 bliver lige så fantastisk. 

Ejvind Greve 


