
 

 

VMK - lige nu. 
 
JO. Der blev lempet i Corona-restriktionerne her pr. 1. marts, sådan at de fleste butikker kunne åbne igen. Det tilladte 
antal af personer i forsamlinger blev også hævet, men udendørs.  
Derfor måtte vi - i virkeligheden som forventet - også aflyse VMK’s generalforsamling her d. 4. marts 2021, som 
der ellers var indkaldt til. Dels fordi vi gerne vil afholde den indendørs, og dels fordi vi ikke kan begrænse antallet af 
deltagere. Vi vender som sagt tilbage med en ny indkaldelse til generalforsamlingen, når det er muligt. 
 
Med lave smittetal, forårets komme og gang i vaccinationerne lysner det dog forude, så mon ikke vi snart kan sætte 
lidt gang i aktiviteterne igen og komme ud at køre på/i de gamle? Enkeltvis og i små grupper kan det snart lade sig 
gøre, når forsikringsselskaberne ‘slipper bilerne løs’ d. 15. marts, og så følger fælles-arrangementerne vel snart efter. 
Aflysninger af de større  messer og markeder foruden planlagte løbs- 
og tur- arrangementer  strømmer fortsat 

ind.  
 

 

 
 
 
 
NEJ, vi er ikke alene om det. ESBJERG VETERANLØB 2021 har vi slet ikke annonceret, og vil i lighed med 2020-
udgaven kun kunne opleves på papiret, I stedet for løbet kan vi hurtigt lave nogle køreture, hvor antallet af deltagere 
er afpasset de aktuelt gældende Corona-restriktioner. Der er dejlige steder nok at køre  hen… 
 
VMK NYT er næsten det eneste i klubben, der ‘kører’ uændret. Lige som kunderne i butikkerne: Vi skal bare sørge 
for, at klubben stadig eksisterer, når man har fået magten over Corona’en og åbner op igen. Det gør den kun i kraft 
af, at alle medlemmerne - nye og gamle - betaler deres kontingent, hvor størsteparten iøvrigt går til produktion og 
udsendelse af VMK NYT. HAR DU BETALT? (se hvordan i VMK NYT nr. 321) Ellers kan du nå det endnu. Hvis 
ikke…så er dette det sidste nr. af VMK NYT du får tilsendt. 
 
Følg med på hjemmesiden vmklub.dk og facebook. 

 


