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PRÆSIDENTENS BERETNING: 

2013 var året hvor jeg blev præsident da der ikke var andre som meldte 

sig, det var med en hvis spændning at jeg valgte dette da der er lidt at 

leve op til efter den tidligere præsident. 

2013 var det første hele år hvor vespa journalen ikke udkom mere ,mit 

indtryk er at det ikke har haft noget videre indflydelse på medlems 

antallet i klubberne , selv om der var delte meninger om dette, har folk 

nok bare vænnet sig til at gå mere på nettet og se på de andre klubbers 

hjemmesider. 

Aktiviteterne i klubberne er forskellige, dette skal der også være plads 

til, nogle køre mange korte ture andre lange, nogle meget få, til de 

klubber som ikke har så mange ville det da være rart hvis de bare en 

enkelt gang i løbet af året måske meldte ud til de andre klubber vi køre 

den dag hvis der er nogle som vil med. personligt vil jeg gerne ud og 

køre en tur med alle klubber en gang om året men det er ikke nemt når 

man ikke ved hvornår der køres. 

Af aktiviteter i 2013 kan der nævnes det nationale træf som århus 

afholdte .det var et godt træf med stor deltagelse fra ind og udland.jeg 

vil samtidig sige at for at holde et træf er det ikke et most at der skal 

være dobbelt seng til alle (kun præsidenten og kone) telt kan også gøre 

det ,bare der bliver holdt noget så vi kan bevare det sociale samvær og 

hyggen rundt om vores vespaer. 

Fyn holdt deres årlige fyn tur ,dejlig tur som altid ,og med lidt regn . 



Silkeborg havde en heldags tur som jeg deltog i for 2 gang ,et rigtigt godt 

arrangement som jeg kun kan anbefale at man deltager i hvis det 

afholdes igen. 

Øst havde valgt at de ville prøve at køre en ironman på sjælland igen 

med start og stop fra rådhuspladsen,dette var også en god tur. 

Fra vest vil jeg nævne turen til søndervig som en af de lidt længere som 

jeg deltog i der.jeg havde knægten bagpå vi kørte fra haslev om 

morgenen og mødtes ved de hvide mænd i sædding .hvor der blev rep 

på den første vespa under vejs var der lidt problemer med nogle 

vespaer ,men en goddag med mange km ,da vi kom hjem om aften 

spurgte jeg jakob om det havde været hyggeligt at køre vespa,og han 

svarede ,ja men i reparere godt nok meget på de vespaer??? 

Holsterbro??? Ja jeg ved ikke lige hvad der sker hos jer men i lyder altid 

til at have det sjovt når i er sammen, savner lidt fra jer bare en tur 

måske??? 

I 2013 blev jeg kontaktet af en fra åbenrå der ville starte en vespa klub 

op ,super ide,da han skrev til mig at nu var klubben stiftet og en realitet 

og de gerne ville optages i vkd  sagde jeg det kunne de godt og jeg sagde 

jeg lige skulle have hvem der stod for klubben og deres vedtægter har 

rykket flere gange og intet svar så vi må nok regne med at det ikke blev 

til noget i denne omgang.øv  

Jeg ville opfordre alle klubber til internt det næste år at tage snakken 

om hvad de vil med VKD  ,da jeg i forbindelse med indkaldelsen i år har 

fået nogle mail fra menige medlemmer af forskellige klubber hvor man 

udtrykker at man kun vil deltage hvis det bliver her eller der eller den 

dato, blækket var knap nok tørt på den første indkaldelse før jeg fik en 

mail om jeg det skulle holdes på fyn eller jylland ellers ville der ikke 



komme nogle,her gælder det samme for alle klubber øst må jo også 

køre til jylland. 

Da det også er nyt for mig med sådan en post vil jeg opfordre til at hvis 

jeg for gjort noget som ikke er korrekt gjort, så send mig lige en mail 

eller giv et ring . 

Tilslut vil jeg sige at det er dejligt at se at det lykkedes at samle alle 

klubber til generalforsamling 2014,og jeg håber at vi fremadrettet i 

fællesskab kan bevare vkd og det sociale kammeratskab og hygge der er 

ved vespaerne. 

 

  

 

  


