
Formandens beretning ved generalforsamlingen 2015. 

2014 var igen et rigtig godt år for Vamdrup Ford A Klub. 

Vi havde et meget ambitiøst program på hele 17 aktiviteter. Det er fortsat godt at se at 

tilslutningen er rigtig fin. Tilgangen af nye medlemmer har stort set opvejet afgangen, 

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. 

15. februar. Værkstedstræf hos Anna og Børge i Egtved med 12 fremmødte. 

1. marts. Forårsmøde og generalforsamling i Vamdrup med deltagelse af 37 personer. 

5.-6. april. Veteranmesse med klubstand i Fredericia, som Asbjørn koordinerede. Fin stand 

 med pænt besøg og et godt fællesskab. 

12. april.  Forårsklargøring Syd med 20 biler og 30 personer. Et virkelig vellykket 

 arrangement. 

26. april.  Forårsklargøring Nord hos BF Cars i Frederiks, med pænt fremmøde fra midt og 

  nord, som supplerer Syd. 

3. maj.  PITSTOP Haderslev Flyveplads hos Kirsten og Flymøller. Efterhånden et   

  tilløbsstykke med 22 biler, skovtur og grillmad.  

25. maj.  Forårstur med deltagelse 8 biler, Helle og Lars Wulf stod for turen. 

5.juni. National køredag. Der var fra flere andre klubber betænkelighed ved at arrangere 

 national køredag, da man ikke mente, at der var interesse for det mere. Vi lavede 

 dog alligevel tur til Hjarnø, og var lidt betænkelig ved prisen. Bekymringen blev 

 gjort til skamme, da vi startede 29 biler, og endte med 30 trods regnvejr. Det største 

 antal i nyere tid. 

12.-15. juni. Grænsetræf i Roskilde. Et af årets højdepunkter med 17 vogne og flot vejr samt 

 helikopter dækning over Storebælt. Turen ud og hjem forløb uden nævneværdige 

 problemer, og vores lejr på Roskilde Camping fungerede fint. Vi ses næste år i   

 Bostad i Sverige. 

5. juli. Sommertur i Sønderjylland i strålende vejr. Turen lavet af Hanne og Albert Bucka. 

 Vi var 14 biler. 

23.- 24. aug. Weekendtur i Midtjylland arrangeret af Karen og Knud Gaarn-Larsen. Vi sov på 

 Hotel Karup og fik besøgt mange spændende steder med deltagelse af 15 biler. 

7. sept. Kirsten og Flymøller havde lavet en fin Sensommertur med 19 vogne tilmeldt. 



28. sept. Birgit og Henrik samt Britt og Jesper havde arrangeret årets sidste tur, som blev 

 afviklet med 18 vogne og i fantastisk vejr med start fra Ry.  

11. okt. Værkstedstræf hos Dora og Verner Kristoffersen ved Ry. Mange af klubbens 

 medlemmer fra Midtjylland var mødt op, så der var adskillige A modeller og i alt 33 

 personer. 

18.-19. okt. Veteranmesse i Fredericia og Klubstand, som Asbjørn koordinerede. Meget 

 velbesøgt, både af publikum og vore egne medlemmer. Det var et rigtig fint 

 arrangement, som gav mange kontakter og nogle nye medlemmer. En god 

 investering i fremtiden. 

1. nov. Efterårsfest med spisning, som blev et rigtig succes, med 54 deltagere og en god 

 afslutning på året. 

22. nov. Årets sidste værkstedstræf, igen hos Anna og Børge i Egtved. Vi var ca. 20 personer, 

  Verner stod for programmet.  

 

En stor tak til alle, som har bidraget med hjælp til aktiviteterne, eller på anden vis bidraget med 

arbejde. Også en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Vi er i Vamdrup Ford A 

Klub heldige at have en stabil ledelse, og har været dejlig fri for diverse uoverensstemmelser. 

Vores klubtur til Holland måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. En stor tak til 

Hanne og Albert for det store forarbejde, som desværre var forgæves. 

Som en gammel klub har vi mange traditioner, det er fint. Vi skal dog også huske at forny os, så 

vi hele tiden er attraktive. 

Vores fine klubblad er et godt ansigt udadtil og binder medlemmerne sammen. Husk at bidrage 

til det. Tak til redaktør Knud Gaarn-Larsen for det store arbejde. 

Jeg kan kun gentage at 2014 har været et rigtig godt år for klubben og alt tyder på at det vil 

fortsætte i 2015. 


