
Formandens beretning 5. marts 2011. 
 
Vamdrup Ford A Klub har i det forløbne år videreført et højt aktivitetsniveau og en 
god tilslutning til arrangementerne. 
 
Den 6. marts var der forårsmøde, hvor programmet blev lagt. 
Den 24. april var der Forårsklargøring, igen en stor succes med det hidtil største 
fremmøde, hvor over 20 vogne blev smurt og fik skiftet olie. Kjeld Petersens gode ide 
bliver mere og mere populær. Samtidigt var damerne i gang med aktiviteter med 
tidstypisk tilbehør til garderoben.   
Knud Gaarn-Larsen, vores redaktør, havde gang i et forsøg med klargøring i Frederiks 
ved firmaet BF-Cars, hvis indehaver er medlem af klubben. 
Grundet forsinkelse i udsendelse af bladet, var der ikke stor tilslutning. Det er et godt 
initiativ for at gøre noget specielt for vore nordligste medlemmer, som godt kan have 
langt til Sydjylland. Det er således en styrkelse af aktiviteterne og ikke en konkurrent 
til dem. 
 
29.maj var der Pit-stop på Haderslev Flyveplads ved Kirsten og Fly-Møller. Det var 
meningen at der skulle være god tid til at hygge sig, grille mad og skrue på bilerne. Det 
blev alle tiders dag, som man meget gerne må gentage. 
5. juni var der traditionen tro national køredag, hvor klubben anført af Harly 
Kristensen kørte gennem den smukke Vejle ådal og til Givskud Zoo på en dejlig 
sommerdag.  
 
Grænsetræf 2010 var et kapitel for sig. Ole og Grethe Rasmussen havde planlagt en 
perfekt tur derop, hvor 12 vogne fulgtes ad til Båstad i Sverige. I alt 14 vogne fra 
klubben deltog i denne fantastiske tur. 
10. juli var vi inviteret til Genforeningsløb sammen nogle andre gamle biler. Det var 90 
års dagen for at kong Chr. d.10. red over Kongeågrænsen på sin hvide hest. Kjeld 
Petersen havde bestilt perfekt vejr, og der var pressedækning af både aviser og TV. 
 
21.-22. august var vi på weekendtur på Fyn arrangeret af Marianne og Preben. Nogle 
vogne kørte hjem om aftenen, medens resten overnattede. Dejlig vejr og god tid til 
hyggesnak. 
4. september havde Sabrina inviteret til besøg, Igen fantastisk vejr med en dejlig 
køretur i omegnen og afsluttende grillmad i haven. Der var nok nogle, der var 
misundelige på deres værkstedsfaciliteter. 
 
16. oktober var der værkstedstræf i Frederiks for at tilgodese de nordlige medlemmer 
og det vil blive prøvet igen i år. 
6. november afholdt vi efterårsmøde med spisning, med vanlig god tilslutning. 
Sluttidspunktet indikerede at folk havde det rart. 
26. februar var der værkstedstræf hos Anna og Børge i Egtved. Omkring 25 personer 
deltog, heraf flere nye medlemmer. De fik en god start ved at opleve klublivet og rart 
for os andre at mødes igen. 
 
Tak til alle arrangørerne og andre, som har bidraget med arbejdet i klubben. 



Hjemmesiden er ved at være justeret til, så den kan bruges igen takket være Ole 
Rasmussen med professionel hjælp.  
Klubbladet har manglet teknisk stof, men takket være Knuds gode kontakter, et vores 
blad blevet endnu bedre. Tak til Knud Gaarn-Larsen for hans mangeårige arbejde som 
redaktør. 
Bestyrelsen har i årets løb holdt en del møder, også tak til den for godt samarbejde. 
Demokratiet i klubben virker, det er medlemmerne, der bestemmer aktiviteterne, og 
det er rart opleve, at flere og flere medlemmer tager medansvar for at holde Vamdrup 
Ford A Klub i gang.  
 
 
 
  


