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Tirsdag den 8. var vi på virksomhedsbesøg hos Grønagergård savværk i Gjern. 
Vi fik en rundvisning på den tiptop moderne virksomhed af ejeren Jan Kristensen, som har startet 
virksomheden helt fra bunden og nu har op mod 50 ansatte. Der arbejdes primært i lærk og douglas og der 
fremstilles mange forskellige produkter. En superfin aften med stor deltagelse, som blev afsluttet med kaffe 
og hyggesnak i kantinen. 
 
Aflysning: 
Virksomhedsbesøget hos JP Group, HowdiAudi i Viborg den 6. oktober er desværre aflyst (Corona!) 
Men vort medlem Morten Lunøe har fundet en god erstatning:  

Tirsdag den 6. oktober. Besøg på det nye museum hos Grundfos i Bjerringbro 
Se separat invitation med tilmelding og invitation 
 
Aflysning: 
Det tidligere udsendte veterantræf ved Vrads station den 11. oktober er aflyst (Corona!) 
 
Indkaldelse til generalforsamling: 

 
Fredag 30. okt. Generalforsamling og årets flæskespisning kombineret. 
Arrangementet afholdes i Ans Idræts Center, Ans Søpark, 8643 Ans 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.  
Egenbetaling for middag, 3 slags flæsk, pandekager med is og kaffe: kr. 150,- 
Klubben betaler resten. 
Tilmelding til spisning:  Anna Lis mob.: 40540710 senest søn. 25. okt. 
 

Husk at melde adr. mail og mob. nr. ændringer til kassereren, så vi har styr på kartoteket. 
 
Husk at se   www.motorhistorisk.dk hvor der er nyheder for veteranfolk mht. myndigheder mv. 
Via Tange Sø Veteranklubs medlemskab af Motorhistorisk Samråd er vi også medlem af FIVA den 
internationale organisation for veterankøretøjer. 
FIVA er i øjeblikket i gang med en undersøgelse som skal kortlægge hvilken betydning veteran- 
køretøjer har for økonomi, kultur mv. ikke bare nationalt; men også internationalt. 
Undersøgelsen skal overfor div. politikere, kratluskere m.v. dokumentere vores berettigelse og at 
de særregler vi har skal bevares og udvides. Eks.vis at vi må køre i de byer som ellers betragtes, 
som såkaldt grønne zoner. Ligeledes at vi stadig kan købe rigtig benzin og diesel. 
Undersøgelsen er derfor vigtig. Og det er vigtigt, at den enkelte klikker ind på MhS hjemmeside og 
udfylder spørgeskemaet 
 
Bestyrelsen, TSV 
 
 

http://www.motorhistorisk.dk/

