
Formandens beretning ved Generalforsamlingen i VFAK 2017 

2016 var igen et godt år for Vamdrup Ford A Klub med fin tilslutning til 

vore egne 17 arrangementer, samt nogle andre, vi har været inviteret 

med på. Vi har mistet 3 medlemmer, som er døde, og nogle, som er 

udmeldte. Klubben har dog fået en god tilgang af nye medlemmer, så 

vores medlemstal er nogenlunde konstant. 

Vi kan fortsat se en større bredde i fremmødet, og det er rart at se nye 

ansigter næsten hver gang. Det er vigtigt at vi stadig arbejder på at 

integrere de nye, så alle føler sig velkommen i fællesskabet. 

20. feb. Værkstedstræf hos Birgit og Peter i Vejle med 33 personer, 

 mini stumpemarked og god info. 

5.  marts  Generalforsamling med 32 fremmødte. Program vedtaget 

 referat  i blad 2 og Forda.dk 

2.-3.april  Veteranmesse med klubstand i Fredericia God PR, 

 sammenhold og nye medlemmer. Asbjørn koordinerede. 

16. april Forårsklargøring Syd og Nord. 20 biler i Syd, heraf en del nye. 

 Et super godt tiltag, som gør bilerne klar og giver 

 medlemmerne godt kammeratskab. Vi skal gerne  have mere 

 gang i Nord. 

30. april  PIT-STOP Haderslev Flyveplads. Igen 16 biler til rundstykker, 

 skovtur og grillmad. En god start på årets ture hos 

 Kirsten og Møller. 

21. maj Forårstur omkring Vejle i dejligt vejr. 13 biler deltog. 

 Arrangeret af Helle og Lars Wulff samt Birgit og Peter Koch. 

5. Juni National køredag på Fyn i super flot vejr. 18 vogne deltog i 

 dejlig tur lavet af Connie og Torben Nielsen. 



16.-19.  jun Grænsetræf i Bostad, Sverige. Klubben stillede ned 8 

 vogne og de havde en fin tur sammen med mere end 150 Ford 

 A biler.  

2. juli Sommertur omkring Låsby arrangeret af Birgit og Henrik. 12 

 vogne var med på dejlig tur i flot vejr. 

20.-21. augustWeekend tur i Sønderjylland. 11 vogne deltog i denne 

 dejlige tur, som også var begunstiget af flot vejr. Anneliese og 

 Leif, Hanne og Albert arrangerede. 

3. septemberSensommertur Sydfyn. Her deltog 11 biler i en dejlig tur på 

 det altid smukke Sydfyn.Turen stod Marianne og Preben for. 

24.septemberLøvfaldstur med 22 biler med 46 personer til morgenkaffe 

 og langs hærvejen i flot vejr. Lene og Ejvind stod for turen. 

8. oktoberVærkstedstræf hos Dora og Verner i Ry. 30 personer fik god 

 information og dejlig kaffebord. 

22.-23. okt.Veteranmesse i Fredericia med Klubstand. Asbjørn stod for 

 planlægningen og pigerne lavede lækker mad. Det var en 

 rigtig god og velbesøgt weekend. 

5. novemberEfterårsmøde med spisning i Vamdrup. Dejlig mad og god 

 stemning hos alle 46 deltagere. 

19. november Værkstedstræf hos Birgit og Peter med 10 deltagere, som 

 nød Verners visdomsord og Birgits kager.  

Tak til alle medlemmer, som på en eller anden vist 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 dejlig mad til 

bestyrelsesmøderne.  



Klubbens hjemmeside forda.dk er fint opdateret, så husk at se på den, 

om der er nyt. Tak til Webmaster Helle Wulff,  for at hjemmesiden kører 

så fint. 

Her er også link til Motor Historisk Samråd, som vi har været medlem af 

siden 2016. 

 Der er også mulighed for at følge klubben på facebook, for dem der 

også er aktive på dette medie. 

Klubbens sponsoraftale med OK gav 2968kr. det første år, og halvårs 

resultatet viser pæn fremgang for 2017, så husk at støtte klubben.  

Klubbladet  fortjener også stor ros, det er et blad vi kan være stolte af. 

Stor tak til Redaktør Knud Gaarn-Larsen, som laver bladet i nu 22. 

årgang. 

2016 har således været endnu er rigtig godt år for Vamdrup Ford A 

Klub, og vi håber at vi med fælles hjælp, kan fortsætte den gode 

udvikling i vores sæson nr. 59. 

Ejvind Greve 

Formand. 

 

 

 


