
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo september 

2020. 
 
Tirsdag den 18 august besøgte vi Scangaard i Skovby. Vi så den fantastisk flotte Scania 143 T lastbil 
som de har totalrenoveret. Derudover en række andre veterankøretøjer i topstand, med 
hovedvægt på VW bobler; men også en ægte BMW M5 samt en DeLorean fik vi at se. Thomas fra 
Scangaard fortalte om køretøjerne og TSV ved kasserer Jan grillede pølser til alle som var med, 
nemlig ca. 40 personer fordelt på godt en snes køretøjer. En superfin aften! 
 
Næste tur: 
Tirsdag 8. sep. Køretur ad småveje til Grønagergård Savværk ved Gjern. En rigtig spændende topmoderne 
virksomhed, hvor vi får en rundvisning inden vi indtager kaffen som savværket giver. Brød har vi selv med.  
Grønagergård arbejder primært med dansk træ og med lærk som speciale. De fremstiller alt til haven, så som 
plantekasser, bænke, gynger, havehuse mv. men leverer også træ til større byggeopgaver i hele Danmark. En 
rigtig spændende virksomhed, som bestemt er et besøg værd. 
Afgang 18.30 fra rutebilstationen, Søgade, Ans. 
 
Aflysning: 
Virksomhedsbesøget hos JP Group, HowdiAudi i Viborg den 6. oktober er desværre aflyst (Corina!) 
Bestyrelsen arbejder på et alternativ; men vil gerne høre om der er medlemmer der har en god idé. 
Send evt. forslag til freddy@tangesoeveteranklub.dk  
 
Aflysning: 
Det tidligere udsendte veterantræf ved Vrads station den 11. oktober er aflyst (Carino!) 
 
Lørdag den 5. september, fra 11.00 til 16.00. Dansk Outlet inviterer til veterantræf på Livøvej 11A i 8800 
Viborg. De giver pølser og noget at drikke.  Se vedhæftede invitation 
 
Fredag 30. okt. Generalforsamling og årets flæskespisning kombineret. 
Arrangementet afholdes i Ans Idræts Center, Ans Søpark kl. 18.00. Vi starter med spisning, derefter gen. 
forsamling inden dessert og kaffe samt hygge resten af aftenen. Dørene åbnes kl. 17.00 Alle drikkevarer 
kan købes til fornuftige priser. Tilmelding til spisning: Anna Lis mob.: 40540710 senest søn. 25. okt. 
Egenbetaling for middag, 3 slags flæsk, pandekager med is og kaffe: kr. 150,- Klubben betaler resten. 
 

Husk at melde adr. mail og mob.nr. ændringer til kassereren, så vi har styr på kartoteket. 
 
Da vi har erfaret at enkelte ikke modtager veteraninfo pr. mail kan dette skyldes at de er havnet i 
spammail eller uønsket post. Dette gælder typisk hotmail og gmail. Tjek derfor jeres mailsystem. 
Hvis du har hørt om nogen som ikke har modtaget mail fra klubben, så nævn dette for dem. 
 
I disse coronatider er det svært at følge med i hvilke arr. der afvikles og hvilke der aflyses, så tjek 
altid inden i kører hjemmefra. I vores arr. kalender er der mail eller tlf.nr. på de fleste arr.    
 
Klubben påtænker at gå på facebook i nærmeste fremtid 
 
 
Husk at se   www.motorhistorisk.dk hvor der er nyheder for veteranfolk mht. myndigheder mv. 
 
Bestyrelsen, TSV 
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