Veteraninfo. oktober 2018
Fredag 26. oktober. Klubaften med foredrag i AIKC Centret, Ans Søpark 30, 8643 Ans,
Kl. 19.00.
Jens Jessen, kendt motorforfatter og skribent med speciale i veterankøretøjer, vil komme
og fortælle og vise billeder fra en 5 uger lang far/søn MC tur gennem USA i sommeren
2018.
Jens er også kendt som mangeårig speaker ved klassisk show i Fårvang, hvor han med
sin enorme viden om veterankøretøjer underholder de mange tilskuere ved paradekørslen.
Desuden har han rejst i rigtig mange lande, så der er virkelig lagt op til en underholdende
aften.
Entre kr. 50,- incl. kaffe og brød. Tilmelding til Anna Lis, 40540710 / 86870707
mail: annalis@tangesoeveteranklub.dk senest 24. oktober. Evt. info. Freddy, 40109370
Pga. ombygning er indgangen flyttet til bagsiden af hallen.

Indkaldelse til generalforsamling fredag 2. 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 drikkevarer.
Pris for spisning kr. 120,- Drikkevarer til de sædvanlig lave priser.
Tilmelding nødvendig til Jesper Moeslund 28927907 helst sms senest fredag 26. okt.
Venligst overhold tilmeldingsfrist.
Dagsorden iht. lovene. Se: www.tangesoeveteranklub.dk
På valg er: Anna Lis Andersen, Freddy Pedersen og Jesper Sørensen (kasserer)
De to førstnævnte er villige til genvalg. Jesper ønsker ikke at modtage genvalg.
Bestyrelsen håber på en rigtig god og hyggelig aften med mange deltagere.
Husk vores hjemmeside: www.tangesoeveteranklub.dk her kan du finde oplysninger.
Info til hjemmeside: Webmaster, Jesper Moeslund. jesperm@tangesoeveteranklub.dk
Da vi stadig mangler mailadr. på nogle medlemmer vil vi opfordre til at sende den til
jesper@tangesoeveteranklub.dk hvis du ikke har fået dette brev pr. mail.
Veteranbanen Bryrup-Vrads afholder veterantræf søndag den 14. oktober, både ved Vrads
og Bryrup stationer. Veterantoget kører og der er lagt op til en hyggelig afslutning på
sæsonen. Info. Finn Johansen 26801725 og www.veteranbanen.dk
Lørdag – søndag 20 - 21. okt. Veteranmesse, Fredericia. 09.00 – 17.00
www.bilmesse-brugtmarked.dk 40276464
1.-2. februar: Bremen Classic Show. www.classicmotorshow.de
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