Vestjysk Motorveteran Klub, forkortet VMK.
er en klub, der i 1977 blev stiftet i Esbjerg af
nogle
initiativrige
personer
med
en
sammenfaldende interesse: Veterankøretøjer.
VMK har i dag ca. 190 medlemmer, hvoraf de
fleste er ejer af et veterankøretøj.
Klubbens formål er at fremme interessen for
køretøjer af teknisk-historisk interesse.
Formålet søges gennemført ved bl.a.:
- Erfaringsudveksling på møder og ved besøg
hos firmaer og privatpersoner.
- Deltagelse i løb, træf, udflugter, udstillinger,
sports- og byfester.
- Afholdelse af vort eget Esbjerg Veteranløb.
Medlemmerne bevarer køretøjerne for eftertiden
i så original stand som muligt. For at bevare dem
i brugbar stand gennemfører VMK forskellige
arrangementer i.h.t. ovenstående, hvor det
største er det årlige Esbjerg Veteranløb med ca.
85 deltagende køretøjer.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke stilles
krav om ejerskab af et gammelt køretøj, for at
kunne blive optaget som medlem.
- det vigtigste er, at interessen er til stede!

Der afholdes klubmøder den første torsdag i
måneden, undtagen juli, kl. 1930 i klublokalet i
Gjesing Fritidscenter.
På møderne diskuteres bl.a. veterankøretøjer og
restaurering af disse. Der holdes foredrag og vises
film. Det vigtigste er samværet med andre
veteraninteresserede under hyggelige former.
Kontingentet er (2017) 350,- kr. årligt.
Der betales et engangsbeløb ved indmeldelsen.
Hvad får du så ud af et medlemskab?
- Som medlem vil du få mange dejlige oplevelser
med glade mennesker over hele landet, der alle
brænder for deres fælles interesse,
veteranbiler og veteranmotorcykler.
- Du kan deltage i alle VMK’s arrangementer.
- Du vil modtage VMK NYT 6 gange årligt.
- Du vil kunne diskutere dine veteranproblemer
med andre, der også kan hjælpe med råd og
vejledning.
Har denne folder vakt din interesse, er du velkommen til at besøge os
på vore møder, der afholdes den første torsdag i hver måned.
Vil du vide mere om VMK, kan du besøge vores
hjemmeside:
www.vmklub.dk
Her kan du også udfylde en indmeldelsesblanket.

Du kan også udfylde nedenstående kupon (helst med blokbogstaver) og
sende den til:
Vestjysk Motorveteran Klub
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
Telefon 40 26 95 46
e-mail: kasserer@vmklub.dk
----------------------------------------------------------------------------------

Indmeldelsesblanket:
Navn:____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Post nr.:_______ By:________________________________________
Tlf.:___________ E-mail:____________________________________
Køretøj: Personbil / Varebil / Lastbil / Motorcykel / Scooter
Mærke:___________________________________________________
Model / årgang: ____________________________________________
Indregistreret: ________Restaureret:___ _____Urestaureret:_____ ___
Under restaurering:___ _____Urestaureret, henstår:_____ ___
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