
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo. Oktober 2019. 
 
 
Sæsonen 2019 lakker mod enden. Der har været mange gode køredage hvor køretøjerne er blevet luftet. 
Det er jo altid lidt trist når efteråret kommer og vi ved at der går mange måneder til vi skal køre igen. 
Lidt sker der dog i klubben idet klubaften og generalforsamling endnu resterer. 
 
Torsdag 17. okt. 19.00 Klubaften i AIKC Centret, Søparken  (V. Langgade)  8643 Ans 
Det bliver en hyggeaften hvor vi skal se billeder fra klubbens nu 16 årige levetid og i øvrigt vende denne 
sæsons mange oplevelser (det der hedder bytte løgnehistorier!) 
Derudover skal vi snakke om den kommende sæson. Hvilke arr., køreture mv. vi skal have i aktivitets- 
kalenderen. Bestyrelsen mangler lidt ny inspiration, som vi håber at få denne aften. Så derfor håber vi, at 
rigtig mange vil møde op og give deres besyv med. 
Desuden ved vi nu at der bliver nyvalg på nogle poster til bestyrelsen på den kommende generalforsamling 
Måske kunne der komme nogle forslag på klubaftenen. 
Kaffe med 2 stk. franskbrød med pålæg kr. 50,- Tilmeld til Anna Lis senest mandag d. 14. oktober hvis du 
skal have kaffe og brød. . SMS 40540710 eller anna-lis@tangesoeveteranklub.dk   
 

Indkaldelse til generalforsamling. 
 
Fredag 8. nov. kl. 19.00. Klubbens generalforsamling samt årsfest!! 
Højbjerg Sognegård, Højbjerg Møllevej 75, 8840 Rødkærsbro. 
Vi starter med generalforsamlingen kl. 19. 00 og derefter middag, som består af  flæskesteg, dessert samt 
kaffe og småkager. Pga. stigende priser, samt klubbens ikke overvældende gode økonomi ser vi os 
desværre nødsaget til at hæve prisen til kr. 200,- for spisning. Drikkevarer til sædvanligt lave priser!! 
Hvis man ikke ønsker at deltage i spisning kan man selvfølgelig sagtens deltage i gen. fors. kl. 19.00   
Tilmelding  vedr. spisning til Anna Lis. SMS 40540710 eller anna-lis@tangesoeveteranklub.dk                        
senest fredag den 1. nov! VIGTIGT 
 
 
Husk at se Motor Historisk Samråds hjemmeside www.motorhistorisk.dk 
Her er det muligt at se alt hvad der rører sig vedr. veterankøretøjer ifh.t. myndigheder mv. 
 
Vi har fået invitation fra  Bryrupbanen der arrangerer veterantræf ved Vrads og Bryrup stationer søndag 
den 13. oktober. Se invitation på hjemmesiden 
 
Veteran og stumpemarked Fredericia lørd. Søndag 19 – 20. oktober. 
 
Klubben har stadig en liste over medlemmer, som er interesserede i konfirmations, bryllups, studenter- 
kørsel og lignende. De fleste henvendelser angående den slags kommer til formanden som har listen. 
Hvis du er interesseret i ovennævnte og komme på listen, så send en mail til Freddy: 
freddy@tangesoeveteranklub.dk     med oplysning om navn, bil, årg, tlf.nr. og mailadr. så sørger jeg for at 
du kommer på listen. 
 
Mvh. Bestyrelsen 
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