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Sommertid og tid til Sommer
Volapyk eller ordspil ?. Sommertid kan forstås på 2 måder, - nemlig, at vi tidsmæssigt 
var nået til Team Vespa´s tur til Sommer i Nærum, og at det netop er i dette døgn. d. 
26.oktober, at sommertiden ophører, men uanset hvordan man vender og drejer det  - og 
uanset årstiden, - så er der er altid Sommer i Nærum.                                                

Mødested i Jaguarens tegn

Vi mødtes direkte ved søndagens 
udflugtsmål, - Sommer Automobil 
Museum i Nærum, lidt nord for Kø-
benhavn, kl. 14.00, og allerede ved 
synet af P-pladsen foran museet, 
kom man uvilkårligt til at spærre 
øjnene op, - for den var fyldt med 
flotte Jaguar biler, alt fra Veteran 
eksemplarer på de gamle sort/hvi-
de nummerplader med øjet i hån-
den, til nyindregistrerede, med det 
potente modelnummer XJ 4,2 V 8 
på bagklappen, og bogstavs kom-
binationen ZD på nummerpladen, 
- og da vi trådte indenfor i Museet 

blev vi endnu mere forbavset, for lokalet var stuvende fuldt af nydelige, overvejende 
midaldrende mennesker, de fleste i jakkesæt, slips og nypudsede sko. Whauu !, - hvil-
ken modtagelse tænkte vi, - men nej, vi tog fejl, for denne søndag, havde Jaguar Club 

Danmark valgt at markere 60 års 
dagen for lanceringen af Jaguar 
XK modellen, med et stort anlagt 
arrangement, med bl. a. foredrag 
af notabiliteter på området, som 
Ole Sommer selv, og den tidligere 
Jaguar testkører, Norman Dewis, 
meget interessante historiske til-
bageblik understøttet med Power 
Point billedshow, og med efterføl-
gende kaffe og kage til alle.

Dagens vejr viste sig ikke fra den 
behageligste side, idet det ”små-
regnede” det meste af dagen, det 
betød, at de tre Team Vespa med-
lemmer, Formand Hans P. Sind-
berg, Ove Jensen og Freddy H. 
Christensen, der var kørt til Nærum 
på Vespa, trådte ind i Museet iført 
Styrthjelm og drivvådt Regntøj, 

hvilket gjorde at ”de våde Vespister” kom til at stå i en noget skarp kontrast til de mange 
noble »Jaguar« - folk.

Trods vor robuste mundering, blev vi budt hjerteligt velkommen af 2 af Museets ansatte, 
Leif Lunn og Holger Thomsen, som stillede os i udsigt, at vi kunne få del i serveringen, 
hvis vi bare var lidt diskrete og stillede os op i køen, der førte frem til kaffebordet og 
lagkagerne, som i dagens anledning, naturligvis var dekoreret med billeder af Jaguar XK 
modeller. Denne venlige gestus bekom os yderst vel.                                                                          
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Èt af vore medlemmer, Jesper Jes-
persen, er tilknyttet museet, som 
teknisk formidler for Dansk Vete-
ranbil Klub, men havde kort for-
inden Team Vespa medlemmerne 
ankom, måttet tage af sted for at 
deltage i en familiefødselsdag.

Morris Minor 60 år

I det store og lyse museumsloka-
le står Ole Sommers sædvanlige 
samling af vete-ranbiler, sports - 
og racerbiler, samt, i anledning af 
en anden 60 års bilmærkedag, en 
særudstilling om den navnkundige 
Morris Minor, men denne del af 
udstillingen »druknede« næsten i 

menneskehavet, og kom først til syne, da »Jaguar« gæsterne begyndte at sive hjemad.

Moris Minor bilerne stod linet op i den ene ende af lokalet badet i spotlight, og Ulrik fik 
sig en god lang snak med ejeren, Per de Blanck, af et flot restaureret, dybsort eksemplar, 
der havde fået lov til at bevare sine originale »sorte« nummerplader.

I små grupper gik vi mænd rundt 
og snakkede teknik, samtidig med 
at vi beundrede både Morris Minor 
særudstillingens biler og museets 
faste samling, medens Mona og 
Else Marie sad i hjørnet med Bro-
chure - og tidsskriftsamlingen og 
fik sig, - kan man gætte på, en hyg-
gelig »pige - snak«.

Forundring

Når man går rundt og kikker ned 
i motorrummet på de gamle biler, 
der såmænd ikke behøver at være 
ældre end fra 50 - 60´erne, slår 
det én, at dengang var der plads 
omkring motoren, og man kunne 
komme til at skifte ting ud og juste-

re karburatoren. På moderne biler kan man knapt nok få et 0.5 mm søgerblad ned mellem 
komponenterne. Overdrivelse fremmer forståelsen.

Forplejningen reddet af omstændighederne

Det må givetvis have glædet klubbens udmærkede Kasserer, der omhyggeligt passer på 
klubkassen, at Kaffen og Kagen var gratis denne gang, men han skal nu ikke forvente, at 
vi er mindre fordringsfulde næste gang vi mødes til et rent Team Vespa arrangement, - så 
vil vi bede om en stor kop kaffe og en stor kage, som dog ikke behøver at være påført et 
billede af en Vespa.

Deltagerne der kørte til Nærum i 
bil, var: Mona og Flemming Iver-
sen, Jan Haugsted, Else Marie og 
Ulrik Ibsen samt Kenneth Ring, der 
havde sin opvakte søn, Sebastian 
på 8 år, med.

Deltagerne, der trodsede regnvej-
ret, og ankom på Vespa, var: Ove, 
Freddy og vor Formand, Hans.                                                                                             

Ref. Ove og Freddy

VRROOOOM !!!!!!!!! Team Vespa ”Lukker 

og Slukker” For 2008 sæsonen

Som traditionen er, mødtes vi på 
Sct. Hans Torv,  Det var lørdag og 
mødetidspunktet derfor fastsat til 
kl. 14.00, og bestyrelsen, der på 
forhånd havde stukket hovederne 
sammen, foreslog at vi alle bevæ-
gede os ind til Kunstindustrimuse-
et, Bredgade 68, Kbh. K., hvor der 
netop var åbnet en særudstilling 
med lydordet ”VRROOOOM” som 
titel, over tema´et: Motorcykel- 
design.

Motorcykler! 

Hvad kommer det dog Team Vespa 
ved, - jo! Museums Inspektør og 
koordinator Christian Holmsted 
Olesen, ønskede at Vespa Scoote-
ren, på grund af det unikke design, 
blev repræsenteret på udstillingen.                                                                                             

En henvendelse til Team Vespa, re-
sulterede i, at Ulrik Ibsen velvilligt 
stillede sin Vespa 125 de Luxe, år-
gang 1954 til rådighed, i perioden 

der løber fra 27.11.2008 til 15. 03.2009, hvilket faktisk svarer til en Vinteropbevaring i op-
varmede - og bevogtede lokaler samt i de kommende måneder, et tusindtal besøgende 
gæster.                         
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Til denne udstilling fik vi, til vor store overraskelse, lov til at ”fremlægge” en Info Folder 
om Vespa Scooteren, og Team  Vespa fik dermed en god lejlighed til at Promovere vor 
klub.

Ove og Freddy fik derfor travlt med 
at skrive en tekst og finde egnede 
foto´s, samt i sidste øjeblik, at nå 
at printe første sending på ca. 60 
stk., tidsnok til at de kunne ligge 
fremme blandt andre Foldere i 
”Forhallen” (ved Garderoben), til 
fri afbenyttelse for Museets gæster 
ved udstillingens åbning. 

Team Vespa’s deltagelse i den officiel-
le åbning af ”VRROOOOM”.

Qua at Ulrik havde en »Maskine« 
med på udstillingen, fik Ulrik og 
Else Marie en personlig invita-
tion til Den formelle - og officielle 
åbning af særudstillingen ”VR-
ROOOOM” onsdag   d. 26.11.08, og 
i al ubemærkethed »sneg« Ove og 
Freddy sig ind sammen med de øv-
rige, mange indbudte gæster (helt 
uden problemer), faktisk var de jo 
alligevel inde og aflevere Team Ve-
spa’s info foldere. 

Kulturminister Carina Christensen 
og Speedway køreren Ole Olsen 
skulle holde åbningstalerne, men 
begge havde måttet melde afbud 
på grund af sygdom, så Museets 
Direktør Bodil Busk Laursen holdt 
Hovedtalen og erklærede udstillin-
gen for åben, alt i medens de godt 
100 gæster, med énhåndsfatning 
prøvede at holde Vinglasset lodret 
og tallerkenen med Snacks vand-
ret.

Team Vespa’s sidste 2008 tur førte til 
besøg på Kunstindustrimuseet

Deltagerne i »Lukker & Slukker« 
arrangementet, kørte fra Skt. Hans 
Torv og mødtes igen inde foran 
Kunstindustrimuseet, for i samlet 
trop at indlede rundgangen forbi 

de udlånte/udstillede motorcykler, som der var 52 af, dækkende mange fabrikater, mange 
kategorier og mange årtier. På væggene er der ophængt bannere med tekster af Niels 
Horskjær, der beskriver hver enkelt motorcykels »hístorie«, samt et antal monitorer med 
gl. film der relaterer til udstillingens tema.

Café tid
Det er kendt, at Museet har en udmærket Café, 
og pø om pø mødtes vi alle omkring et fælles 
langbord for at hyggesnakke og udveksle gode 
og sjove minder fra 2008 sæsonen, samt så småt 
tænke på forslag til ture for næste sæson. Her 
var Finn igen på forkant og præsenterede en lang 
liste med forslag til ture i 2009.

Kaffen, der serveredes i store kopper, var god og 
varm og kagerne var friskbagte. Alt i alt en fin af-
slutning på årets arrangementer, og derfor, stor 
tak til Bestyrelsen.                              

Som en særlig ros til Finn, skal nævnes, at han 
var den eneste, der trodsede regnvejret og var 
mødt op på sin nyeste renovéring, en Vespa Pri-
mavera. 

Flot arbejde Finn!                        

Vespa Træf 2009
DeT bliVeR åReTs høJDepUnKT

fra den 12 – 14 juni skal dagen handle om det vi virkelig brænder for, nemlig vespa. 
Der vil som altid være mulighed for overnatning som årene før, prisen er 249 kroner.

Vi vil fremsende mere nøjagtigt information in den nærmeste fremtid, 
 så sæt et kryds i kalenderen
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Jeg medbragte en kuvert med diverse blade og 
billeder fra Team Vespas ture, og fik til gengæld 
fortalt nogle herlige historier fra Elses og Flem-
mings tid som Vespa kørere. Det blev en fanta-
stisk dag. 

Og derfor skulle jeg vide at Else og Flemming 
havde guldbryllup Anden Juledag.                                                                            

                                            Ref: Hans P. Sinding

Vespa PX 200 flytter til provinsen.
Vækkeuret ringede kl. 06.30 – det var mørk og koldt udenfor. Kalenderen fortalte, at vi 
havde fredag den 21. november 2008. 

Formand Peer Tanggards trussel om eksklusion af Vespa Klub Vestjylland hang som en 
tung sky over mit hoved. Traileren hænges på ”jydekrogen”. I inderlommen lå et bundt 
1000 kr. sedler – jo os fra Jylland handler altid med kontanter. Ikke noget med check eller 
bankoverførsel En sidste gang blev det kontrolleret om GPS, Brobizz, tov, stativ e.t.c. lå i 
bagagerummet.´Hvorfor al den hurlumhej? – jo jeg havde såmænd en aftale med Anton 
Møller fra Copenhagen SC. Anton havde en Vespa PX 200 årg. 1989, som han ville sælge.
Jeg havde et stykke tid tænkt på, at anskaffe en PX´er. Ikke for at slagte den og bruge 
motoren, men for at skåne min gamle Vespa GL.

Truslen fra peer Tanggaard

Internettet var blevet brugt flittigt den sidste tid. Blandt andet var jeg på et tidspunkt 
brændt varm på en Vespa Cosa i Hamburg. Kun ca. 7.000 dkr. + afgift. 

Og netop den ubekendt faktor med afgiften gjorde, at jeg ringede til Peter Ricambi. Han hav-
de en Vespa Cosa holdende og havde for en del år siden spurgt myndighederne om afgiften.  
Ca. 19.000 kr. skulle afgiften være – men Peter understregede, at det var en del år siden 
og afgiften var garanteret mindre nu. Jeg havde stadig ikke slået tanken ud af hovedet og 
ringede til formanden Peer Tanggaard – samtalen med Peer gjorde, at jeg droppede pro-
jektet. Peer sagde spontant ”hvis du køber en Cosa, så bliver du smidt ud af klubben!

Med den melding i baghovedet, fik han mig på bedre tanker. Peer skrev i Copenhagen 
SC´s forum, at et medlem manglede en PX 200. Efter ca. 30 minutter havde den 1. skrevet 
tilbage og fortalt, at hans broder Anton havde en PX´er til salg.

Vespa’er til Guldbryllup søges
I starten af december 2008 fik jeg en opringning fra en vis Thomas, der kunne fortælle, at 
hans forældre skulle fejre guldbryllup Anden Juledag, og hvorfor skulle jeg så lige vide 
det? Forklaring følger:

1956 blev starten på det hele

Vi skruer lige tiden tilbage til halvtredserne. I januar 1954 var ”Vespa Klub København” 
blevet stiftet og i denne klub i 1956  mødtes to Vespister, nemlig Else og Flemming. De 
kørte på hver sin Vespa. Stor var deres interesse for Vespa scooteren, så hurtigt blev Flem-
ming medlem af Vespa klubbens bestyrelse, det var han helt frem til 1965.

I 1958 giftede det unge par sig, de kørte fortsat på Vespa, men nu fik de sønnerne Micha-
el og Thomas, og så kom der sidevogn på Vespaen. Så kom der en tid med sommerhus i 
Hørsholm, og  Vespaen blev nu solgt, men sidevognen  beholdt de, og den lavede dren-
gene om til en flyvemaskine i haven ved sommerhuset. Inden dette havde familien kørt 
mange tusinde kilometer på Vespaen.

Men det, at de har kørt Vespa engang, ligger stadig meget dybt i både forældre og børn, 
og til et Guldbryllup graver man tilbage i tiden, og derfor blev jeg ringet op af Guldbrude-
parrets søn, Thomas. Forespørgslen lød: Om det var muligt, at der kunne komme en eller 
flere på Vespaer på ”visit” ved forældrenes forestående Guldbryllup Anden Juledag, og 
jeg sagde med det samme ja, blot under forudsætning af, at vejret tillod det.

Trods vanskeligt vejrlig kom min Ves-
pa til Guldbryllup i hvidovre

Anden Juledag, rimtåge, spejlglat-
te veje og minus 3 grader, ikke lige 
vejr til Vespa kørsel. Men Team Ves-
pa vil gerne glæde andre menne-
sker med et ”Vespa Indslag” så jeg 
læssede Vespaen op i min trailer, 
og kørte til parkeringspladsen ved 
Hvidovre Rådhus, så vidste jeg, at 
der kun var ca. 150 meter til adres-
sen hvor Guldbrylluppet blev fej-
ret. Jeg mødte op på adressen på 
min Vespa og med standsmæssig 
hovedbeklædning, nemlig en Styrt-
hjelm  fra Vespaens ”barndom”, jeg 
havde også en ekstra hjelm med, 
Guldbrudeparret var jo Vespakø-
rere begge to. 

Jeg er utroligt glad for, at jeg, trods vejrliget, tog turen til Hvidovre, da jeg så den glæde 
og begejstring, der lyste ud af Guldbrudeparret, da det gik op for dem, hvad der var gang 
i, det var bestemt  anstrengelserne værd. Else og Flemming fik hjelmene på, og så var det 
ud at sidde på Vespaen til fotografering, det blev desværre ikke til en køretur, vejret og en 
lille defekt ved min kobling gjorde, at den tur må de have til gode, Else var ellers vild for 
at køre solo, de har stadig deres kort til at køre en Vespa, så når det bliver forår, vil jeg nok 
besøge dem, og tilbyde en solotur. Måske lægger vi en af  Team Vespas aftenture omkring 
Hvidovre til næste sommer.
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Anton blev ringet op og fortalte, at hans PX´er var helt original – aldrig omlakeret og kørte 
rigtig godt. Det blev aftalt, at vi kl. 13.00 om fredagen skulle mødes på hans arbejdsplads 
Danske Film Studie i Lyngby.

Efter konen blev sat af, kørte jeg fra Esbjerg med kurs østpå. Fartpiloten blev sat til 85 km/t 
og ustandseligt, blev jeg overhalet af lastvogne, som havde mere travlt end jeg.

I Odense kørte jeg ind til mine forældre og fik min far med som codriver. Han har for 
en menneskealder siden repareret og klargjort Vespa´er hos firmaet F. Bülow i Odense. 
Udover hyggeligt samvær, var turen til Lyngby ikke særlig begivenhedsrig.

Flymaskine og spegepølse

Kl. 12.50 kørte vi ind på p-pladsen ved Danske Film Studie. Dårlig var vi kommet ud af bi-
len, før døren til en rød træbarak blev åbnet – en stemme råbte ”det er hernede” – det var 
Anton. Træbarakken var et snedkerværksted, hvor Anton lod sin kreativitet udfolde sig. 
Han er scenemester og laver dekorationer til film og reklamefilm. Han fortalte, at Danske 
Film Studie i gamle dage hed ASA Film. 

Her producerede man uforglemmelige film som De røde heste og Far til fire. 
I dag bliver der lavet rigtig mange reklamefilm. Blandt andet den seneste reklame fra 
Tulip, hvor 2 piloter i cockpittet reklamerer for pålæg. Hele dette cockpit er bygget af 
Anton – og jeg som gik og troede, at den var optaget i et rigtigt fly, som stod på en lan-
dingsbane! 

I værkstedet stod en rød PX 200. Den havde lidt patina (rustpletter), men var overordent-
lig sund i bunden og de sædvanlige kritiske steder. Anton fortalte, at den var meget stabil 
og altid startede på 2 kick – der måtte nu godt nok 3 kick til inden den startede. 

Motoren var rig-
tig sund og lød fint.  
Efter 1 times tid blev vi 
enige om en pris og den 
røde PX´er blev handlet. 
Den blev surret godt fast 
på traileren. Anton be-
mærkede, at vi have et 
specielt stativ med, som 
blev sat under scoote-
ren. Han ville vide om 
det var et vi brugte, når 
vi kørte rundt og købte 
Vespa´er. Jeg måtte 
berolige ham med, at 
det mest blev benyttet, 
når et medlem havde 
mekaniske problemer. 
Vi skulle lige til at køre, 
da vore øjne faldt på en 
gammel gul VW Rug-
brød. Den var højre-
styret og forsynet med 
nogle mærkværdige 
nummerplader. Anton 
fortalte, at et filmhold 
havde købt bussen i 
Thailand og var kørt hele 
vejen til Danmark i den. 
Den trængte til en kærlig 
hånd. Lakken hang i la-
ser, og under lakken var 
et tommetykt lag af spar-
telmasse. Vi sendte be-
kymrede tanker til dem, 
som har købt en Thailand 
scooter.

Kl. 14.00 tog vi afsked 
med Anton – mon han 
har fortrudt salget?

endelig hjemme igen

Med de tilladte 80 km/t kørte vi mod vest. Ved Ringsted ind på Monark og få lidt at spise 
inden turen gik videre til Odense og Esbjerg.

Kl. 20.30 ankom jeg til Esbjerg. De efterfølgende 2 dage gik med at pudse PX´eren. Under 
det falmede ydre gemte sig en Ferrari-rød lak. Bremser og lys blev ordnet. Om mandagen 
blev den synet og godkendt.

Det var historien om en PX´er som forlod den hektiske hovedstad og endte sine dage ved 
den forblæste Vestkyst. 

 Lars Kingo. Vespa klub Vestjylland.
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Klub - Aktiviteter

Februar:
05.02. Klubaften 

Marts:
06.03. Klubaften 
28.03. Stumpemarked i Herning

April:
04-05.04 Stumpemarked i Fredericia

Maj:
07.05. Klubmøde med årets 1 køretur
16.05. Knallertklubbens tur til Himmelbjerget*
30-31. Gråsten Oldtimer træf

Juni: 
04.06. Klubmøde ifbm. Træf 2009 :)     
12-13. Vores Træf afholdes 

Juli:
02.07. Klubmøde med Køretur

August:
06.08. Klubmøde med Køretur

Formand
Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer
Søren H. Jørgensen
Dalvejen 117, 8600 Silkeborg 
tlf. 86804067
shornbak@post.cybercity.dk 

Sekretær
Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Redaktør
Armin Dejori,
Ryesgade 21,
8600 silkeborg.
armin_dejori@hotmail.com 
Tlf. 2049 1224.

Klubmøde
1. Torsdag i måneden
Nattergalevej 1
Pavillon P4 
8600 Silkeborg

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 250,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

2000
www.vespaklubsilkeborg.dk
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Nyt fra formanden

Som flere måske ved, så købte jeg en Vespa Acme fra 
1957 for nogle år siden, og den havde boet i Vietnam 
hele sit liv, og var mildt sagt ikke en driftsikker maskine 
(læs: noget gammelt møg).
Dengang jeg købte scooteren for snart 3 år siden, var 
det min drøm at få fodret min eventyrlyst med vind i 
håret på de små landeveje i Østjylland, men i stedet 
blev det til en masse ture på traileren ned til Peter Ri-
cambi. Jeg havde – som så mange andre – meldt mig 
ind i Vespa Klub Århus fordi jeg på den måde kunne få 
en billig veteranforsikring. Jeg havde ikke skænket det 
en tanke, at klubben rummede mere og andet end en 
genvej til at spare penge. Men da jeg havde haft scoo-
teren i 2 år uden stor køreglæde, måtte selv Peter give 
op, og så var gode dyr rådne.

Jeg ringede til Ole Mansfeld, formanden for VKA, og 
beklagede min nød. Se DET skulle jeg havde gjort for 
lang tid siden, for lige pludselig rullede der sig et net-
værk af skønne, kompetente, dygtige og engagerede 
mennesker sig ud, og pludselig oplevede jeg hvad det 
vil sige at være med i Vespa Klub Århus... - og ikke bare 
medlem.
Og det er den ånd, vi forsøger at dyrke endnu mere 
i fremtiden. Vespa Klub Århus skal ikke bare være en 
økonomisk foranstaltning, men et lokalt netværk af li-
gesindede, der vil dele interesser og oplevelser med 
hinanden. - og vi er godt igang!

 
Søren ”Otto” Ottosen, nyslået formand, VKA

PS: Behøver jeg at sige, at min Vespa Acme nu kører 
som en drøm, og starter hver gang jeg bare kigger på 
kickstarteren?
--------
31/1 – Julefrokost
2/2 – skrueaften
16/2 – skrueaften
2/3 – hyggeaften
16/3 – skrueaften
6/4 – årets første fælleskøretur
4/5 – klubaften med køretur

Formand og Redaktør
Søren “Otto” Ottosen
Skådehøjen 5, 8270 Højbjerg
8230 Åbyhøj
Tlf: 24250134
formand@vespa-klub-aarhus.dk

Kasserer
Bettina Sørensen
Herredsvej 310, 8200 Århus N
Tlf: 86115557
kasser@vespa-klub-aarhus.dk

Teknisk og praktisk 
koordinator
Ole Mansfeld, 
Vølundsvej 4,1, 8230 Åbyhøj
Tlf: 22306564
olemansfeld@gmail.com

Sekretær
Per Høyer
Vibyvej 69, 8230 Åbyhøj
Tlf: 86755074
per.hoeyer@12move.dk

Menigt medlem
Dung Vieng Vu
Agerledet 9, 8260 Viby J
Telefon: 86120942
Mail: dtv@privat.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

1953
www.vespa-klub-aarhus.dk

Nyt fra formanden

Jeg håber at i har haft en rigtig god jul og et godt nytår 
alle sammen. Ja for nu skal vi jo til at smøge ærmerne 
op så vi kan få vores træf som vi har den 12-14 juni Op 
og stå. Der er jo rigtig mange ting som skal gøres, men 
vi må jo se om ikke vi kan løse dem sammen.
Så det kommer til at gå lige så godt som sidst  
Jeg håber at vi alle mødes til vores klub aften i februar. 

Ja nu er det jo også snart ved at være tid til at tænke på 
de 2 hjulede, så de er klar til sommerens strabadser, det 
vil jo være dejlig hvis vi for en dejlig sommer så vi kan 
få kørt nogle gode ture. 

Vi ses til februar...

Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
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Nyt fra formanden

Godt nytår 2009 til det danske VESPA folk. Nu venter 
vi bare på forårets komme, så vi kan komme ud på 
de danske landeveje, og måske endog de svenske og 
tyske. Bestyrelsen for Team Vespa Øst har kigget på et 
foreløbigt turprogram, og her er en tur til Sverige og 
en lidt længere tur til Træf i Tyskland 7-8-9 august kom-
met med. Træffet i Silkeborg 12-13-14  juni er selvfølge-
lig også med, det er vi nogle, der glæder os meget til.   
Meget mere om det senere. 
Vort første 2009 arrangement, ”Jomfruturen”, bliver 
den 1. marts, og det næste er generalforsamlingen. Og 
så er der ”Bakke Åbning” den 26. marts. 
Jeg vil igen gøre opmærksom på, at vi er nogle, der 
ikke er så tekniske. Er der nogen, der har viden om rep. 
af koblingen på SS 180’ere, (den ene kobler for hårdt 
til, den anden fedter), så kontakt mig gerne. 
I forbindelse med vore ture, er det sket, at vi har ”mis-
tet” en deltager under vejs, det skal jeg beklage, det 
er vigtigt at vi alle kommer frem til aftalt bestemmels-
essted. Har du et mobil nr. er det en god ide, at det 
udveksles inden starten, i byen sker det nemt, at der 
bliver for stor afstand mellem deltagerne. Det er også 
en fordel at vi kender navnene på deltagerne, så der 
lettere kan optages kontakt. Jeg glæder mig til at se en 
masse medlemmer i 2009.                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                         Mvh. Hans

Formand
Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 24, 7500 Holstebro
Tlf 97404952 / 40206807
elo@privat.dk

Kasserer
Ingo Andersen
Heimdalsvej 9, 7500 Holstebro
Tlf 97426453
ingo_lydia@andersen.mail.dk

Sekretær
Ib Mortensen
Bredgade 34, 7600 Struer
Tlf 97840892
ibelly@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Svend Kiib
Fabjergvej 25, 7620 Lemvig
Tlf 97822719
svend.kiib@mvb.net

Bestyrelsesmedlem
Lauge Domino
Emilielystvej 72a, 7620 Lemvig
Tlf 97821922 / 40341922

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

1995
 

Formand
Hans P. Sindberg
Bellisbakken 59
3460 Birkerød
Tlf. 4581 7397 / 2349 6836 / 2374 5763
hans.p.sindberg@privat.dk

Kasserer
Flemming Iversen
Hørager 18, 2690 Karlslunde
Tlf. 4615 0568
fl.iversen@privat.dk

Webmaster
Jan Haugsted
Olsbæklund 8, 2670 Greve
Tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole Haag
Langelandsvej 45, 2. tv
2000 Frederiksberg
Tlf 4081 1577
info@vespaparts.dk

Bestyrelsesmedlem/
lokalredaktør
Ove Jensen
Høgholtvej 4. 1. tv, 2720 Vanløse
Tlf. 3871 6613 / 2248 7180
ovejen@webspeed.dk

Kontingent
Alm medlemskab   kr. 200,00
indmeldelsesgebyr kr. 100,00
alm. medlemskab dækker 
også husstandsmedlemskab  

1982
www.vespa-klub.dk

Nyt fra formanden

Hermed lidt nyt fra vores fantastiske klub. Som følge 
af generalforsamlingsbeslutningen af 13.11.2008  skal 
herved meddeles følgende ændringer udover ny 
bestyrelse:

Generalforsamling flyttet til maj måned fra 2009.

Medlemmerne betaler kontingent over bankkonto 7730 
1067664. seneste indbetalingsdato er den 31. jan.
Der vil således ikke blive udsendt girokort fremover.

Der gøres opmærksom på Oldtimertræf i maj måned.

Der arbejdes på deltagelse vedr. Smedeløbet, Åletur

Samt internationalt træf i Silkeborg.

Idet vi håber på en aktiv sæsom med  stor deltagelse

ønskes alle et godt og aktivt scooterår i 2009.

Med venlig hilsen Elo K. Jensen

Klub - Aktiviteter

1. Marts  : ”Jomfrutur” .                                                     
Mødested         : Sankt Hans Torv klokken 
Tid  : Klokken14:00                   
        
4. Marts               : Team Vespa Generalforsamling 
Mødested :  Herlev Medborgerhus (lokale 3).                  

Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev
Tid  : Klokken 19:00

26. Marts             : ”Bakkens Åbning” 
Mødested        : v. Stefans Kirken. Nørrebrogade.                                                                                                  
Tid  : Klokken 18:00
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Formand
Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg 
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Kasserer
Carlo Ernstsen 
Hassellunden 87, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 0442, carlo@vkv.dk

Bestyrelsesmedlem
Niels Holgersen 
Styrmandsvænget 194
6710 Esbjerg V
Tlf. 7511 7710, niels@vkv.dk

Revisor
Arne Lauridsen 
Norddalsparken 37
6710 Esbjerg V 
tlf. 7515 2062, arne@vkv.dk

Suppleant/ Lokalredaktør
Lars Kingo 
Liljevej 3, 6705 Esbjerg Ø 
tlf. 7514 1328, lars@vkv.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00

2000
www.vespa-klub-vestjylland.dk

Nyt fra formanden

Jeg føler mig i disse dage som en Vespa-reinkar-
nation! Er formanden blevet tosset – måske vil no-
gen sige – helt sikkert siger den nærmeste familie !                                          
Det med reinkarnationen er fordi jeg har spist godt i 
julen og nytåret 2008/2009.                                                                   
Maven har nemlig fået facon som ballerne på en Vespa 
 
Som så mange andre medlemmer af klubben skal 
forårets kolde måneder bruges til renovering af min 
Vespa. Total adskillelse, rustarbejde og maling. Så når I 
møder mig igen, er den mørke ”Tuborg-farve” på Ves-
paen udskiftet !
I november måned år 2008 blev der afholdt generalfor-
samling i Vespa Klub Vestjylland. Bestyrelsen er uæn-
dret. På mødet blev drøftet træffet som klubben skal 
afvikle i år 2010. Det kræver altid en masse logistik ( 
rædsomt ord for planlægning ) og en del hjælpende 
hænder. Men bestyrelsen tror på, at Vardeborg v/Vejers 
er de rigtige rammer for os. Referat for generalforsam-
lingen er udsendt.
VKV har i år 2008 haft det største antal klubture no-
gensinde. Nogle ture har været godt besøgt, andre 
mindre.    
                    
I år 2009 fortsætter vi de gode takter og arrangere 
mange klubture. Tag ”fri” fra konen ( eller manden ) i 
nogle timer og tag med på opdagelse i lokalområdet. 
Det er rigtig hyggeligt og knytter kontakter/venskaber.
Når dette læses, er datoen den 15. januar 2009 over-
skredet. Dette er datoen for sidste rettidig indbetaling 
af kontingent. Hvis ikke du er medlem, opfylder du ikke 
længere betingelserne for at være forsikret hos Nor-
disk Veteran Forsikring.

Har du glemt at betale kontingent ? Så kontakt hurtigst 
muligt kasserer Carlo Ernstsen på tlf. 75140442.

        
Peer Tanggaard, Formand

Vespa Klub Vestjylland

Nyt fra formanden

Formand
Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter.norholm@gmail.dk

Kasserer
Trunte og Peter Lars Nielsen,
Lyøvej 34, 5466 Asperup
tlf. 64481979
PLN@DBmail.dk

Sekretær/Redakteur
Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

Kontingent
alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 0,00

1996
 

 

Referat af Vespa Klub Fyns generalforsamling den, 18. november 2008 
 
ved Anni Carlsen, den 19. nov. 2008 
 

1. Valg af dirigent: 
Jens Carlsen blev enstemmigt valgt. 
 
2. Formandens beretning: 
Så er året 2008 ved at rinde ud. Set med scooter øjne har det nok for de fleste været slut i et stykke tid 
med at køre på scooter. 
 
Jeg håber at alle har haft en god sæson. Det er i hvert fald ikke mig, som der er blevet hilst på ude på 
landevejen. At få rørt scooteren i dette år, er desværre ikke noget, som jeg har gjort. Sjovt nok har jeg 
hørt lignende beretninger fra de andre klubber og med hver sin grund, men nogle ture er der blevet til. 
Jeg hører beretninger om; Et godt Århus træf. Old timer løbet i Gråsten. Det blev også til et dejligt 
efterårs arrangement til kulturnat i Nyborg – desværre var vespaerne godt nok i mindre tal. Spørgsmål: 
Er vi ved at blive gamle og magelige? Er vi ved at miste modet, til at køre i al slags vejr? Vi havde dog 
en skøn tur til Tåsinge, hvor flere af os, som er samlet her i aften, deltog i. Den tur, tog jeg selv på 
scooter. 
 
Denne aften, generalforsamling, er jo blevet basis i klubben. Det er her at vi har mulighed for nogle 
hyggelige timer sammen. Vi har prøvet, om vi kan gøre noget mere for at samles, f.eks. til en 
bowlingaften? Men tilsyneladende lykkes det ikke. Det kan man så undre sig over, når vi denne aften ser 
vores hyggelige medlemmer samlet. 
 
Vi har tidligere haft dejlige sommerdage sammen med mad på grill. Skal vi prøve at få det op at stå 
igen? 
 
Jeg vil til slut ønske jer en god aften og benytte muligheden for at ønske jer en glædelig jul og håber på, 
at 2009 bliver et godt scooter år. 
   
Som det kan ses, er der plads til annoncører i bladet. Det er faktisk sådan, at det er klubberne, som 
tager imod denne annoncering. Så kender I nogle, som kunne have interesse heri, så kontakt mig lige. 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab: 
Kassereren var forhindret i at deltage, så revisoren fremlagde det reviderede regnskab, som blev 
godkendt. 
 
4. Indkomne forslag: 
Der er ikke kommet nogle forslag.  
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Valg af formand, revisor og suppleant. 
Peter blev genvalgt  som formand, Jens som revisor og Susanne som suppleant. 
 
6. Fastsættelse af kontingent: 
Kontingentet forblev uændret; 200 kr. pr. person og 300 kr. pr. husstand.  
 
7. Eventuelt: 
Formandens og Flemmings forslag om, at vi igen skal ”grille” en sommerdag, faldt i god stemning. Det 
blev vedtaget at formanden, Peter og Trunte skal arrangere en tur evt. til Skærbæk havn.  
 
Jan Boye vil gerne, at fremtidige arrangementer bringes i Vespa Journalen og ikke kun via mail. 
Problemet i år var, at nogle arrangementer kom med få dages varsel, så mail var en hurtig måde, at få 
kontakt på. Desværre har ikke alle medlemmer en mail. adr. og de der har, benytter den ikke daglig, så 
en SMS vil muligvis for fremtiden gøre kommunikationen bedre.  
   
Dirigenten takkede bestyrelsen for deres arbejdsindsats i det forgangne år og takkede de 13 fremmødte 
for god ro og orden og alle ønskes en glædelig jul og godt nytår. 
Efter generalforsamlingen var der spisning med buffet og stemningen var som altid god. Susanne havde 
billeder med af sin godt 1 år gamle krudtugle af en søn at være. 
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NORDISK VETERAN
– gammel kærlighed ruster ikke

• 25% rabat på veterankøretøj nr. 2,  hvor der tegnes ansvar 
og kaskoforsikring

• Forsikringssummen aftales individuelt efter køretøjets dagsværdi

• Aftale med Dansk Autohjælp (kun for veterankøretøjer)

• Der ydes yderligere rabat, såfremt du er plusKUNDE i Alm. Brand.

Midtermolen 7· 2100 København Ø
Telefon 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
E-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

- et Alm. Brand selskab

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og 

kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:

www.nordiskveteran.dk

KUNDEFORDELE


