
Formandens beretning 2. marts 2013 
 

Vamdrup Ford A Klub har i 2012 haft sit hidtil største program med god tilslutning til 
aktiviteterne.  
Den 25. februar 2012 startede årets program med Værkstedstræf hos Børge og Anna i Egtved. 
Med stor tilslutning af såvel damer som herrer, blev det en dejlig lørdag eftermiddag. 
3. marts Forårsmøde med generalforsamling og valg og uændret kontingent med 30 personer 
mødt frem. 
24. marts Værkstedstræf  i Frederiks, som Knud stod for. 
14. april Forårsklargøring denne gang i Egtved hos Børge og Anna. 13 vogne smurt og alt olie 
brugt. Stort fremmøde og fin stemning. 
21.april Klargøring Nord i Frederiks hos Benny F. Jacobsen BF Cars. Et godt supplement, 
som tilgodeser vores stigende antal medlemmer i Midtjylland. 
28.april Pitstop Haderslev Flyveplads med 9 FORD A vogne og 4 andre modeller hos Kirsten 
og Møller Hansen. Dårlig vejr, men dejligt inde i hangaren. 
13. maj Forårstur omkrig Vejle og Nr. Snede med 15 vogne og dejligt vejr. Turen var 
arrangeret af Peter og Birgit Koch Nielsen 
22. maj var der info møde om Norgesturen hos Peter og Birgit Koch Nielsen i Vejle. Der var 
mødt 20 personer. 
5. juni National køredag omkring Jelling med 10 vogne og dejligt vejr. Turen stod Lene og 
Ejvind Greve for. 
13.-18.juni Grænsetræf i Sandefjord i Norge med hele 15 vogne fra klubben. 
Fantastisk…dejligt, sammenhold, oplevelse, dyrt, vanedannende. Grethe og Ole Rasmussen 
havde planlagt turen. 
11.-12. august Weekendtur på Mols. Flot vejr og 10-11 vogne. Turen arrangeret af Dorthe og 
Asbjørn Henriksen. 
2.september Sensommertur Wellings landsbymuseum m.m. arrangeret af Kirsten og Hans 
Møller Hansen. Vi var 9 vogne på turen. 
23. september Fynstur med deltagelse af 8 vogne, Marianne og Preben Bruun havde 
arrangeret. 
27. oktober var vi 13 mand hos Børge Dueholm med bremser på programmet. Samtidigt 
syede 4 piger flag i Vamdrup. 
3. november var der efterårsfest med 38 personer. En rigtig dejlig aften. 
24. november var vi 12 personer mødt op hos Børge og Anna i Egtved til Værkstedstræf. 
 
Tak til arrangørerne og alle andre, som har bidraget med arbejde i klubben. 
 
Klubbladet har fået endnu en tak opad, og er nu med indhold og udseende et blad klubben 
kan være stolt af. Tak til klubbens redaktør Knud Gaarn-Larsen, samt alle der har bidraget 
med stof. 
Bestyrelsen har i årets løb holdt en del møder, tak til den for godt samarbejde. 
 
Med risiko for gentagelser kan jeg konstatere at Vamdrup Ford A Klub er inde i en meget fin 
udvikling, med tilgang af nye medlemmer, som fint opvejer dem der er udmeldt. 
Klubbens tiltag med at integrere nye medlemmer, har resulteret i fint fremmøde af nye ved 
klubbens arrangementer. 
Jeg kan konstatere at 2012 har været et fantastisk Ford A år og vi fortsætter i 2013.    


