Nationaltræf Holsterbro 2018
Præsidentens beretning.
Der er nu gået et år siden vi sidst var samlet i lønstrup , og hvad er der så
sket .
Træf i lønstrup var et super godt træf med stor deltagelse , fedt at vi kan
samles til disse træf .
Status på klubberne
Nord bulder frem med ole som tovholder ,syntes det er flot at man kan få
en vespaklub banket op i den størrelse på så få år.
Holsterbro som altid ,tja man høre jer jo ikke så meget men har indtrykket
af at i hygger og i er jo altid hyggelige og være sammen med .
Århus for satan der har været gang i den hos jer, på alle områder men
det ser ud til at i har fået ro på det nu og kan arbejde frem af med det
som det drejer sig ,nemlig VESPA.
Silkeborg har det også svært ,søren kæmper for at få gang i klubben men
det kan godt være en udfordring hvis der ikke er opbakning til dette fra
medlemmerne ,hvad skal der til .
Vestjylland der ligger det stabilt med ture og antal deltager lidt fremgang
i medlems antal er der også , men der er også en formand som er yderst
aktiv.
Fyn er også ved og være godt med ang aktiviteter, medlems antal ligger
også stabilt der har indtryk af at der er kommet lidt nye og yngre
medlemmer og det er super .
Team øst er der også sket en del ,kan se på FB at der bliver kørt nogle
spændene ture med et godt fremmøde , de har fået ny formand det skal

der nogle gange til ,sundt med nyt frisk blod hvis det gamle står stille
.men har også kunne se at der en nedgang i medlemmerne ,men som
altid køre det op og ned i perioder .
Nogle klubber er blevet gode til at lave ture på kryds af hinanden og
hjælpe hinanden ved forskellige arrangement det er super og god pr for
vespa .
Euro vespa var i år i belfast har ikke hørt om at der var deltagelse fra dk ,
skal også lige siges man køre ikke bare lige til belfast på en vespa der er et
stykke vej.
I oktober 2017 valgte jeg at vkd skulle have en stand på stumpemarked i
frederecia , ved godt det var med kort varsel men tog beslutningen at vi
skal prøve at udbrede kendskabet til vespa .
Alle klubber fik mulighed for at deltage ,og dem som ikke kunne fik
mulighed for at aflevere flyers om deres klub som vi kunne dele ud .
Jeg syntes at der blev lavet en flot og god stand som var godt besøgt hele
weekenden .
Vil godt kalde det en succes og sige tak til dem som lavede at arbejdet
med at få standen op og stå fredag som tage den ned ,da det er lidt svært
at gøre fra haslev .
Hvis dette er noget som man gerne vil gøre fremad rettet syntes jeg at
klubberne skal melde ind og deltage aktivt .
Jeg er lidt spændt på hvad man har af undskyldninger for ikke at få kørt
på vespa i år ,da sommeren vist er ok i år.
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