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Desværre! 
 
Ja sådan må overskriften lyde efter dette annus horribilis – rædselsår, for samfundet og dermed også for 
vores hobby, veterankøretøjerne. 
Og ordet desværre refererer til at vi desværre må udsætte vores generalforsamling/flæskespisning 30/10. 
Vores allesammens orakel, Mette, har besluttet, at det er meget mere farligt at opholde sig over 50 end 
under 50 personer i en forsamling!!  
Derfor ser vi os nødsaget til at udsætte gen.fors./spisning til landets tilstand bliver mere normaliseret, 
forhåbentlig en gang i januar- februar. 
Vores love siger gen. fors. senest 1/12; men situationen må betragtes som force majeur. 
På valg i 2020 er Anna Lis Andersen og Freddy Pedersen. Begge har tilkendegivet at de er villige til genvalg. 
  
Og så lidt om året der gik med et anderledes program:   
 
Sæsonen startede midt i maj med en køretur i Bjerringbro og omegn. Hyggelig tur; men noget koldt. 
12 køretøjer deltog. 
 
Sidst i maj, hvor vejret havde bedret sig, kørte vi på grusvej,  gennem Gudenåcentralens plantage og indtog 
det medbragte ved Fiskehuset på kanten af Tange Sø. Fantastiske omgivelser! 22 køretøjer var med. 
 
Træffet på markedspladsen måtte vi jo aflyse. I stedet kørte vi en tur i sommerlandet og holdt pause ved 
gadekæret i Skjød. Fint med borde og bænke i flotte omgivelser og godt vejr. 19 køretøjer deltog i den tur. 
 
Så havde vi igen et par aflysninger i august, nemlig Klassisk Show i Fårvang, og desværre også vores tur til 
Café På Vejen i Silkeborg. Skuffede brugere af caféen, men igen, risikohensynet vejer tungest. 
I stedet for disse arr. havde kasserer Jan fået arr. en tur til Scangård i Galten, hvor vi så på flotte klassiske 
biler og specielt en total flot restaureret Scania 142. Det var kræs for dieselentusiaster! 
Ud over det sørgede Jan og Åse for grillpølser til alle fremmødte. Supergodt.  
Godt 20 køretøjer med indhold deltog i dette fine arr. 
 
Først i sep. var vi 23 køretøjer på tur. Vi kørte  ud og så Grønagergård Savværk ved Gjern.  
En topmoderne virksomhed som er specialiseret i lærk og douglas. Indehaver Jan Kristensen fortalte levende 
om produktionen og de mange ting som de fremstiller. Alt fra mange meter lange 12” bjælker til små 
nipsting. Vi sluttede en fin aften af med kaffe i kantinen. Vores medlem Søren Kusk havde sørget for at vi 
kunne komme ind og se virksomheden. 
 
Først i oktober måtte vi aflyse et besøg hos JP Group i Viborg. Vi er dog stillet i udsigt at vi må komme 
engang når alt er normalt! I stedet tog medlem Morten Lunøe initiativ til at vi kunne komme og se det 
nyåbnede Grundfos Museum i Bjerringbro. 35 personer deltog og de fik virkelig et indblik i hvor fantastisk en 
historie Grundfos er. Hele vejen fra de gamle Dybfoss pumper og frem til nutidens superavancerede og 
meget energibesparende pumper. Rigtig spændende for os med bare en smule teknisk interesse. 
Også her sluttede aftenen med kaffe i kantinen. 
 
Altså et år som blev anderledes; men også med en række fine ture. Bestyrelsen arbejder jo allerede nu ud fra 
normale tilstande i 2021. Dvs. en aktivitetskalender med spændende ture og træf. I år har vores menige 
medlemmer kommet med emner og input. Det ønsker vi i høj grad også til den næste års program. Så har 
du/i en god idé så send den til formanden. Med disse ord ønsker vi os en fantastisk sæson 2021 
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