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Året går på hæld og vi skal snart have afviklet vort sidste arr., nemlig gen.fors. med fællesspisning. 
Se nedenfor og husk tilmelding til spisning. 
 
Siden sidst har vi været på bustur til Kalumgården i Brønderslev. Ordet fantastisk dækker slet ikke over den 
oplevelse. 
At Lis og Jørn, som har opbygget den utrolige samling har kunnet magte at samle, passe og vedligeholde alt 
det vi så der. Ja det er mere end fantastisk! Hundredevis af knallerter, motorcykler, biler og traktorer. Alt i 
smuk og vedligeholdt stand. Derudover legetøj, dukker, radioer, fjernsyn, telefoner plus meget andet. 
Derudover var begge fortællere af guds nåde. De kunne historien om hver enkelt ting når vi spurgte. Det 
var bare så godt. At grillmester Jan så oven i købet grillede pølser til frokost hævede jo niveauet endnu en 
tak. Kaffe og rundstykker + en lille skarp klarede Anna Lis. Jo det var bestemt en flok glade mennesker der 
returnerede til Ans sidst på eftermiddagen. Synd for dem der ikke var med. De gik virkelig glip af noget. 
 
Fredag 28. okt. Generalforsamling og årets fællesspisning. 
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. 23. okt. Anna Lis 40540710  eller mail: anna-lis@tangesoeveteranklub.dk 
Egenbetaling for middag, hamburgerryg med tilbehør, pandekager med is og kaffe: kr. 170,-  pr. prs.       
Betales kontant eller mobilpay ved indgangen.  Klubben betaler resten samt lokaleleje. 
 
§ 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 Jan kasserer, Finn K. og Bo A. De to førstnævnte er   

villige til genvalg medens Bo træder ud af bestyrelsen 
  7. Eventuelt. 
 
Øvrigt: Veteranbanen ved Vrads Station, Bryrup, afholder træf søndag den 16. oktober. 
www.veteranbanen.dk  
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