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2017 var et godt år for Vamdrup Ford A Klub, med god tilslutning til vores 16 egne 

arrangementer, og flere andre vi har været inviteret med til. Antallet af arrangementer er 

afhængig af, hvor mange medlemmer, der vil medvirke til at lave dem. 

Vi har igen haft en pæn tilgang af nye medlemmer, som godt og vel opvejer de medlemmer, 

som er udmeldt. Der er fortsat en større bredde i fremmødet, og vi ser stadig nye ansigter. Det 

er stadig vigtigt at vi i fællesskab arbejder på at integrere de nye, så alle føler sig velkommen i 

fællesskabet. 

Generalforsamlingen den 5. marts 2017 blev afviklet med 32 medlemmer og referat i blad 2 

og på hjemmesiden. 

Værkstedstræffene i februar, oktober og november havde alle rigtig fin tilslutning, og vi blev 

alle klogere på teknikken. Vi hyggede os med kaffe og kage, og ofte syede pigerne flag. 

Forårsklargøring Syd er stadig en stor succes, med mindst 20 biler hver gang. Giver køreklar 

bil, god forplejning og et godt kammeratskab. Vi skal gerne have mere gang i klargøring i 

Nord. 

Bilmesserne i Fredericia i marts og oktober giver meget arbejde, men også en dejlig weekend 

med pigernes lækre mad, og et stort sammenhold. Derudover god PR, sidst også i 

Messeavisen. Asbjørns hold gør et godt arbejde, som vi gerne gentager hver år. 

PIT-STOP hos Kirsten og Møller på Haderslev Flyveplads satte ny rekord med 26 biler og 

mere end 40 personer. Dejligt at vi har dette sted, hvor vi kan gøre bilen klar, køre skovtur og 

grille lækker mad. 

Forårsturen i maj gik til Kvie Sø med pandekager, og havde 16 vogne tilmeldt. Den blev 

afviklet af Lene og Ejvind. 

National køredag i juni havde 8 vogne tilmeldt, og gik til Valdemar Slot på Fyn. Lene og 

Torben Nielsen stod for turen. 

Sommerturen i juli havde Rørbæk Sø og Tindet Krat som mål. Vejret og tilslutningen var fin, 

og det var en god tur, som Birgit og Peter, samt Helle og Lars stod for.  

Weekend turen i august gik for første gang til Fanø, og vi startede allerede fredag 

eftermiddag. Det blev en rigtig dejlig tur, med 14 vogne og en mængde spændende oplevelser. 

Ikke mindst takket være lokale medlemmer, samt Grethe og Oles omhyggelige forarbejde. 

Vores lækre spisning lørdag aften, var også helt i top. 



Sensommer turen 10. september foregik omkring Horsens, med besøg hos Knud Erik Kramer 

og kaffe på Industrimuseet. Flot natur, fine gamle industrimotorer og Nimbus motorcykler. 

Turen stod  Izabela og Tommy Franck- Rasmussen for. 

Løvfaldsturen 30.september foregik i Sønderjylland, nærmere betegnet bl.a.  det flotte nye 

vadehavscenter i V. Vedsted. En dejlig tur, med rigtig fint tilslutning. Turen var tilrettelagt af 

Hanne og Albert samt Anneliese og Leif. 

Efterårsfesten i november havde igen rigtig fin tilslutning, og med dejlig mad og god 

stemning. Vi talte om Grænsetræf og lavede følekimspil, for både herrer og damer. En god 

afslutning på årets aktiviteter. 

Tak til alle, som har bidraget med hjælp til aktiviteterne, eller på anden vis har hjulpet til. 

Også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og vores piger for pakning af blade, og 

dejlig mad til bestyrelsesmøderne. 

Klubbens hjemmeside holder Helle Wulff godt opdateret, og man kan se sidste nyt på 

forsiden. Tak til Helle for at styre hjemmesiden. Husk at se på forda.dk regelmæssigt. 

Her er også link til Motor Historisk Samråd, som vi er medlem af siden 2016. Her kan man 

læse deres nyhedsbreve, og hvis de er relevante for os, kommer de også på vores hjemmeside. 

Det er også muligt at følge klubben på facebook, for dem der også er aktive på dette medie. 

Vores sponsoraftale med OK viser, at vi har optjent et noget mindre beløb, end sidste år. Alle 

opfordres til at tænke på dette, og støtte klubben hvis det er muligt.  

Klubbladet kører fortsat rigtig godt, det er et blad klubben kan være stolt af. Stor tak til 

Redaktør Knud Gaarn-Larsen, som laver bladet i 23. årgang.  

2017 har været endnu et godt år for Vamdrup Ford A Klub, og vi håber, at vi ved fælles 

hjælp, kan videreføre vores gode udvikling i vores sæson nr. 60. 

Ejvind Greve   
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