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EKSTRA info  
 
Siden sidst: 3. september var vi på besøg hos bestyrelsesmedlem Bo. Han fremviste bla. sin meget flot 
opbyggede Excalibur, samt en række andre køretøjer. En rigtig god sensommeraften med masser af 
motorsnak, og ikke mindst supergode grillpølser tilberedt med kærlig hånd af Jan og Anna Lis. 
Over 20 køretøjer med op mod et halvt hundrede mennesker dukkede op. En rigtig god aften 
 
Tirsdag 21. sep. En lille køretur og virksomhedsbesøg hos Vindelsbæk Transport i Rødkærsbro. 
Virksomheden er en af Danmarks større vognmandsforretninger. Vi sparker lidt dæk (af de store!) 
Afgang Søgade, Ans. 18.30 eller direkte til firmaet på Vindelsbækvej 18, 8840 Rødkærsbro 
Chefen selv, Michael, har lovet at firmaet er vært ved en grillpølse og noget at drikke til 
 
Nyhed. Lørdag den 2. oktober. Tur til Oldtimer Værkstedet i Allingåbro. Et rigtigt spændende sted at 
besøge. Veteranentusiaster har opbygget et rigtigt værkstedsmiljø hvor de skruer og renoverer. 
Afgang fra Søgade i Ans kl. 10. Entre kr. 20,- og den medbragte madpakke kan spises i cafeteriet.  
En meget anbefalelsesværdig tur hvor der vil være guide som fortæller om stedet. 
TILMELDING NØDVENDIG TIL Finn, mob. 40306918 senest mandag 20. september 
  
Tirsdag 12. okt. Virksomhedsbesøg i Viborg.  Nærmere info i næste nyhedsbrev. 
 
Fredag 29. 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.  
Tilmeld. til spisning senest søn. 24. okt. Anna Lis 40540710  eller mail: anna-lis@tangesoeveteranklub.dk 
Egenbetaling for middag, 3 slags flæsk, pandekager med is og kaffe: kr. 150,- Klubben betaler resten. 
 

§ 10: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

  1. Valg af dirigent. 

  2. Godkendelse af dagsorden. 

  3. Formandens beretning om klubbens virksomhed gennem det forløbne år. 

  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kommende års kontingent. 

  5. Behandling af indkomne forslag. 

  6. Valg ifølge vedtægternes § 7. På valg er Anna Lis og Freddy. Begge er villige til genvalg 

  7. Eventuelt. 

 
Øvrigt: Veteranbanen ved Vrads Station, Bryrup, afholder træf søndag den 17. oktober. 
 
Kalø. Hver tirsdag aften 
Bjerringbro ved åen. Hver onsdag aften  
Ry ved Kvickly. Hver torsdag aften 
Hobro, havnen. Hver torsdag aften 
 
Bestyrelsen TSV 
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