Ølsttykkee Veteeranb
bil & Mc
M Klub
K
Bestyrels
sens berettning til ge
eneralfors
samlingen
n for året 2016/2017.
2
.
Velkomstt:
Jeg vil gerne byde de
d fremmødte velkom
mmen til ge
eneralforsa
amlingen og
o samtidig
g sige tak
ode modtag
gelse, jeg som ny forrmand har fået, dels af bestyrelsen og af medlemfor den go
merne.
også lyde en
e tak til de
em der harr arrangere
et mødeakktiviteter og
g kørsler i årets
å
løb.
Der skal o
Året i klubben:
 I fo
oråret havd
de vi forske
ellige filmafftener om blandt and
det Messerrschmitt ME
E-262, Liberrty skibe og
g USA’s krrigsindustrri 1940-194
45. Torben Okkels sto
od for en aften
a
i Minie
ens tegn og
g vi var på Sommers Museum og
o se særu
udstillingen
n om Issigo
onis.
-

en i år stille
ede Anderss og Gittess deres som
mmerhus tiil rådighed for en hyg
ggelig
Ige
sam
mmenkomst med kafffe og kage
e i hyggelig
ge omgivelser. En sto
or tak til An
nders og
Gittte for dere
es gæstfrihed.

-

Vi h
har gennemført nogle hyggelige kørsler torsdag
t
aften, dog ku
unne man ø
ønske at
flerre af medle
emmerne deltog.
d
Derr er i somm
mer halvåre
ets løb flerre som har udtrykt
ønsske om at vi startede
e lidt før i fo
or- og efterr sæsonen
n, da det bliver tidligt mørkt, f.
ekss kl 18:00.
I vinterhalvårret har vi se
et film og hørt
h
foredra
ag om rele
evante emn
ner. Stor ro
os til arngørerne.
ran

-

Fjo
ordløbet ble
ev i år gennemført i nye
n opstillings og sta
art omgivels
ser. Da vi ikke kunne få græsare
ealet bag Græstedgå
G
ård stillet rå
ådighed. Opstillingen
O
n på Græstedgårds
parrkeringspla
ads medførte et mind
dre antal de
eltagende biler, moto
orcyklerne blev placerret på gård
dspladsen hvor de ha
avde rigelig
g plads. På
å trods af det
d dårlige vejr blev
løb
bet gennem
mført tilfred
dsstillende.. Dog var der
d lidt problemer me
ed åbningsstiden og
enkkelte klage
er over fejl i køreordre
en, ruten blev
b
genne
emkørt efte
erfølgende uden at
derr blev konsstateret fejll. Stor tak til
t sponsorrer og officiials.

-

Hø
østnatten i Ølstykke
Ø
b
blev
genoptaget i år og
o vi mødte
e op med enkelte
e
køretøjer,
me
en alt i alt en
e hyggelig
g aften.

-

PH
HF optaget som nyt medlem
m
af bestyrelsen fra d 29--04-2016

-

ns Weihrau
uch gik af som
s
forma
and for klub
bben, pga. sygdom, på
p et ekstrraordinært
Jen
besstyrelsesm
møde den 15-11-2016
1
6. Per Hougaard Fred
deriksen modtager
m
valg som
ny formand, af
a en enste
emmig besstyrelse.
I de
en forbinde
else skal Jens have en
e stor takk for hans arbejde
a
som formand
d for klubben
n i en årræ
ække. Skal vi give ham
m en hånd
d?
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-

Jeg
g har indhe
entet tilbud
d fra et forssikringsselsskab, om en
e bestyrelsesansvarrforssikring. Da
a en hænde
else som kan
k være ansvarspåd
a
dragende for
f bestyre
elsen kan
få alvorlig
a
øko
onomiske konsekven
nser for klu
ubben.

-

els holdt d 17-11-16
1
e foredrag om sin rejjse langs den
et
d Grønla
andske
Torben Okke
vesstkyst, med
d et vikinge
eskib fra Vikingeskib
V
smuseet Roskilde.
R
E meget in
Et
nteressant
fore
edrag, hvo
or man sku
ulle afdækkke vikingernes rejseu
udfordringe
er på kysten.
Service med
ddelelser:

-

Booking syste
emet er ikkke på plads endnu, sæson
s
boo
okingerne er
e gennemført til juni
201
18. Enkeltb
bookinger kan først gennemfør
g
res fra 1. maj
m 2017. Græstedgå
G
ård er i år
boo
oket til Fjordløbet fra fredag aftten til sønd
dag aften. Da
D der sids
ste år var glemt
g
en
på
parkeri
bil
en.
ngspladse

-

Græ
æstedgård
d brugergru
uppe: Vi ha
ar bedt om
m at der fore
etages en grundig re
engøring
af køkkenet,
k
specielt ovvnen er me
eget snavsset, køkken
net er i det hele tagett temmelig
slid
dt og snavsset. Komm
munen oplyser endvid
dere at der afsat peng
ge til renovvering af
køkkkenet i 20
018.

-

På Brugergru
uppemøde rejste vi ønske
ø
om et
e lokale til vores Fjorrdløbsmate
erialer.
De
et er med stor glæde vi har mod
dtaget og er
e flyttet ind
d i et lagerlokale under Sandbje
erg hallen, som komm
munen har stillet til rå
ådighed forr os. Stor ta
ak til komm
munens
cen
nter for Pla
an Kultur og Erhverv..

-

Vi e
er startet på
p planlæg
gning af fjordløbet, men mangle
er stadig sp
ponsorer.

-

Re
edaktøren af
a Egedal kommunes
k
s pensionisstblad, ”Vi pensionistter” rettede
e henvendellse til os og
g bad om et
e indlæg til bladet om
m vores klu
ub, det sag
gde vi tak for.
f Indtil
nu,, har indlæ
ægget givet et nyt med
dlem.
De
et er med stor beklage
else at besstyrelsen har
h modtag
get Anders Terkelsen
ns udmeldellse af bestyyrelsen som supplea
ant, fra besstyrelsen skal der lyde en stor tak til Anderrs for det store
s
arbejd
de han harr udført forr klubben gennem
g
åre
ene.

Tak for go
od ro og orrden
eriksen
Per Hougaard Frede
Formand
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