Tange Sø Veteranklub

Ans okt. 2017.

Et stille og roligt år på veteranfronten lakker nu mod enden. Dog mangler endnu et meget
vigtigt arr., nemlig gen.forsamlingen og ikke mindst årsfesten med den gode mad og
hyggeligt samvær.
Kørselsmæssigt er vi jo blevet snydt godt og grundigt af vejrguderne, med alt for få
køredage. Dog skal det retfærdighedsvis siges at klubbens arr. for de flestes
vedkommende har haft godt sommervejr. Men det kan jo kun bero på god planlægning!!
Siden sidste nyhedsbrev har vi jo afviklet en del arr. med succes.
Birch Klassisk Show i Fårvang havde over 300 deltagende køretøjer på en vejrmæssigt
superfin aften.
Cafe på Vejen, hvor vi kører med de udviklingshæmmede, havde knap så mange
deltagere som tidligere. Det må vi lave om på til næste år, hvor det jo er 10. gang arr. skal
afholdes. Datoen er tirsdag den 21. august 2018.
Så har vi haft en hyggelig aftenkøretur ud i det blå, hvor kaffekanderne og kagerne blev
vist frem, specielt til glæde for formanden. Det kan sagtens tåle gentagelse!
Flæsketuren, hvor formanden så til gengæld, desværre, ikke kunne deltage, har fået 5
kokkehuer. (siger rygterne)
Endelig har vi afholdt klubaften i AIKC i Ans, hvor legendariske Sten Laursen, Højbjerg,
fortalte om et langt livs oplevelser med motorkøretøjer. En super fin aften.
Snart går bestyrelsen jo i gang med planlægning af 2018 aktiviteterne, og som sædvanligt
vil vi jo gerne have ideer fra medlemmerne
Medlemsmæssigt ligger vi pt. på omkring 210 medlemmer.
SMS service, kontakt Jesper M. 28927907 SMS eller jesperm@tangesoeveteranklub.dk

Indkaldelse til generalforsamling fredag 17. nov. kl. 19.00
Klubbens generalforsamling med efterfølgende årsfest afholdes i
Højbjerg Sognegård, Højbjerg Møllevej 75, 8840 Rødkærsbro.
Der vil traditionen tro være spisning med to retter og tilhørende drikke varer.
Pris for spisning kr. 100,- Drikkevarer til de sædvanlig lave priser.
Tilmelding til Jesper Moeslund 28927907 helst sms Senest fredag den10. nov.
Venligst overhold tilmeldingsfrist. Vigtigt aht. køkkenet!
Dagsorden iht. lovene. Se: www.tangesoeveteranklub.dk
På valg er: John Bøgh, Per Krarup og Jesper Moeslund
De er alle tre villige til genvalg.
Bestyrelsen håber på en rigtig god og hyggelig aften med mange deltagere.

