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Kære Vespa Venner 

 

Så blev det tid til en ny præsident i Vespa Klub Danmark. 

Til Vespa Klub Fyns sommer træf med tilhørende generalforsamling i VKDK fik vi sagt farvel til 

Martin Sørensen som præsident. Jeg, Peter Wulff Nørholm, fra Vespa klub Fyn blev valg til ny 

præsident. 

Jeg vil takke Martin for det store arbejde og den sjæl han har lagt i Vespa Klub Danmark. Martin 

har ligesom jeg ønsket en klub kultur i Danmark med Vespa klubberne i fokus. Men også med et 

ønske om, at få VKDK mere ind i klubberne. Som et fællestræk for alle Vespa kørere der er 

tilknyttet en lokal klub, også er fælles medlemmer i VKDK.  

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig Martin. Du har været med til alle træf, ture 

mm de sidste mange år. Altid med godt humør og familien ved din side. Med helbreds udfordringer 

de sidste år som kræver mere af dig nu, har du valgt at lade stafetten gå videre. Jeg ønsker dig det 

bedste fremover og glæder mig til fortsat at være sammen med dig/jer til træf mm. Tak for dit 

arbejde med Vespa klubberne. 

Jeg har været interesseret i Vespa i 30 år. Fra Nanna og jeg købte en Vespa sammen i 1990 til nu 

her, hvor jeg også har haft den fornøjelse at kunne arbejde med Vespa professionelt i over 21 år. Jeg 

var medstifter af Vespa klub DK-Syd som desværre ikke eksisterer mere og Vespa klub Fyn i 1996, 

som jeg har været formand for lige siden. Vespa klubberne har altid haft min interesse og jeg er da 

også stolt af at kunne arbejde videre som præsident for Vespa klub Danmark 

Har du en Vespa og ikke er medlem af en klub?  

Så er det nu du skal vælge dig en lokal klub i Danmark og få dig meldt ind. Det koster kun en 

symbolsk beløb at være med i en klub, samtidig er du med i det fællesskab som knyttes til Vespa 

over hele verdenen. Det symbolske beløb får du hurtigt tilbage, bare ved at deltage i ganske få ture 

og træf. Enten i form af kontant tilskud, eller en pølse/isvaffel på en fællestur. 

Hvad er Vespa Klub Danmarks arbejde? 

I bund og grund er VKDK jo kun et forbindelsesled via de internationale klubber til vores lokale 

klubber. Et eksempel. En tysk klub arrangerer træf, de sender indbydelsen til VKDK som så 

videresender den til vores lokale klubber. Det er det Vespa klub Danmark er til for. Men VKDK er 

der også for at samle de ideer/ønsker som klubberne har og få dem videresendt til de andre klubber. 

Dette foregår typisk på vores årlige generalforsamling hvor der flittigt bliver diskuteret fremtiden 

for vores klubber.  

Vespa klub Danmark kan også kontaktes for at få videregivet info om lokale klubmedlemmer der 

tager teten til at få os tilmeldt til udenlandske træf, stumpemarked ture til Italien osv. 

Hvad er Vespa Klub Danmarks ambitioner?  

At få world Vespa meeting til Danmark! Ja det er det absolutte top event vi kunne forstille os på 

dansk jord. Det er aldrig lykkes Danmark at få dette arrangement. Det er der mange gode grunde til, 

vi er simpelthen for lidt folk der løfter opgaverne her i DK. Men hvorfor ikke? En start kunne være 

at Vespa Klub Danmark, med hjælp af vore lokale klubber arrangerer et internationalt træf. Man 

kunne jo starte i det små med 500 deltagere. Hver klub har jo 5/6 ildsjæle, hvis 4 klubber arbejder 

målrettet er der jo hurtigt 20/24 ildsjæle. Så kan meget ske. 

Har Vespa Klubberne en Fremtid? 



Ja absolut, over hele verdenen foregår det masser af aktiviteter i de internationale Vespa miljøer. 

Glædeligt er der tilsyneladende er flere og flere unge der kører Vespa. Det ses især i udlandet, men 

mon ikke det spreder sig nordpå også. Men der er noget specielt med klubberne, noget som en 

facebook side ikke kan opfylde. Facebook kan meget og er en kæmpe hjælp til mange. Men har du 

været på et træf med 100 andre, eller kørt i samlet flok ned i nordtyskland til internationalt træf, ved 

du hvad klubberne/samværet kan 

Til sidst vil jeg lige sige en stor tak til Peer Tanggaard som stadig redigerer vores hjemmeside og 

facebook side. Det er en kæmpe hjælp. Vores kasserer Flemming Iversen som holder styr på 

finanserne og har gjort det i mange år. Tak til alle aktive i klubberne. Hjælp dem, vær positiv og giv 

en hånd med hvor der er brug for det. 

Mange Vespa hilsner 

Peter Wulff Nørholm 

peter.norholm@gmail.com 

tlf :21494443 

 


