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Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30 undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i:
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.
VMK NYT:
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og december.
Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.
Deadline er den 1. de pågældende måneder.
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Esbjerg Veteranløb 2012
Esbjerg Veteranløb, resultater
Esbjerg Veteranløn 28-4-2012
Esbjerg Veteranløb 2013
Boggave
Boganmeldelse
Dansk Vintage Motor Club
Late Night 2012
National køredag 2012
Vedtægter
- set på ældre postkort og nu

side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side

3
8
9
12
13
13
15
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17
20
22

Velkommen til nye medlemmer
51
78

John Stender, Bøgedal 35, 8643 Ans By
Peter Astrup Nielsen, Slugten 9, 6800 Varde

AKTIVITETSKALENDER FOR 2012:
Maj1.
September 18.
Juni
30.
30.
Juli

7.-8.
24.

26.-28.
2.
26.
September 6.
Oktober 4.
November 1.
August

Havnetræf Gl. Havn Fredericia - Afholdes hver
tirsdag
Dæk og Vinger 2012, Skive Flyveplads, se mere
på www.vmklub.dk
Vilsund Stumpemarked. Dele til alle
veterankøretøjer.
Bornholm Rundt 2012. Se mere på
www.wmklub.dk
Ribe-Classic, vi mødes på p-pladsen mellem
Kvickly og Føtex.
Ringkøbingløbet. Se mere på www.vmklub.dk
Klubmøde
Jyllandstræf, Hvidsten Kro. Se mere side 15
Klubmøde
Klubmøde
Klubmøde

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg også med på hjemmesiden, der kommer de dugfriske nyheder.

HUSK AT:
-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243,
mail: register@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE
VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse.
ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.
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Forsidebilledet: Kaj Nielsens fine blå Ford A Coupé 1931, som var
løbets ældste køretøj.
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline 1. august 2012
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Først lidt statistik:
72 køretøjer var tilmeldt Esbjerg Veteranløb 2012.
Heraf var:
Medlem af VMK 45
62,5%
- ikke
27
37,5%
72
100 %

Biler
Motorcykler

51
21
72

70,8%
29,2%
100 %
Ledsagere
- u. 12 år
Deltagere i alt
Officials

61
1
62
134
15

71 køretøjer mødte op på Torvet til det 14. ESBJERG
VETERANLØB lørdag d. 28 april i et let køligt, men dog
tørt vejr.
Efter udlevering af løbspakker var der tid til morgenkaffe
med rundstykker, som GRETHE og hendes stab sørgede
for, såvel ude som inde på DRONNING LOUISE. Vi havde
kun fået det halve torv stillet til rådighed, derfor samledes
motorcyklerne og enkelte mindre biler i Torvegade ud for
Heerups Have/hotel Britania.
Der var også god tid til snak og til et kig på alle de andre
køretøjer inden den første start gik kl. 10.00, og derefter
med ca. 1 minuts mellemrum. Hvert enkelt køretøj blev
som vanligt præsenteret af en veloplagt Henrik Vallø - til
information og fornøjelse for deltagerne og for alle de
tilstedeværende tilskuere (vi ofrer skam også et par
tusinde kroner på et højttaleranlæg i dagens anledning).
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POST 1. Fem forkert sammensatte biler. De første
deltagere nåede frem lidt før kl. 10.30 i Alslev, hvor posten
havde til huse hos TØMRERMESTER VILLY
ANDERSEN.
Opgaven var at gætte hvilke bilmærker, der var brugt i en
lidt utraditionel sammensætning af fem biler, hvor forende
og bagende var ikke fra samme bilmærke. De fem billeder
var fundet i et motorblad fra 1961, og derfor var bilerne
almindelige på den tid.
Post 1 var den eneste post, hvor alle deltagerne skulle
samlet igennem inden opsplitning af ruten, så der blev til
tider lidt ophobning, Nogle brugte ventetiden til at studere
nogle af Villy`s udstillede tohjulede køretøjer, der var flere i
gemmerne, kan det afsløres. Andre diskuterede
opgavens løsning i grupper, og det gav sjovt nok ofte et ret
ensartet resultat.
At en Austin A 40 Futura ikke bare var en Austin, kunne
godt give lidt diskussion, men at en Ford Taunus ikke bare
var en Ford, var en helt anden sag.
Ved 11.30 tiden var de sidste hastet videre.
Post 1 med de 10 ” bilender” var nok trods alt en blød start.
Der var mange med nul klip, og slet ingen med 20 klip,
som var det maksimale ved 10 fejl.
Anne Grethe og Erik Knudsen pakkede sammen efter et
par hyggelige timer, og vi takker Villy for udstillingen af de
fine motorcykler og for husly.
I Næsbjerg kørte de lige numre til venstre mod deres
næste post 2 i Sig og skulle efter omkring 100 km's kørsel
på ruten så ende igen i Næsbjerg, mens de ulige numre
drejede til højre for at køre ruten nøjagtigt den modsatte
vej.
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POST 2 bød på en tur i vandet. Ikke for deltagerne selv,
men for 5 stk. 50-øres mønter, der skulle droppes / kastes
/ tabes ned i en spand med vand for så at ramme ned i en
lille skål på bunden.
Vi havde fået husly hos Jens på VARDEVEJENS
AUTOVÆRKSTED i Sig under et halvtag, hvor
tankanlægget engang havde været. Halvtaget skulle
senere på dagen vise sig at være nyttigt, da regnen kom
over middag, så officials Bakken Hansen og Jes Thomsen
ikke blev våde, og der ikke kom for meget vand i
spandene.
Selve opgaven blev løst fra mange forskellige
indfaldsvinkler. Nogle kastede højt oppe fra, andre lige
over vandoverfladen, nogle kastede én mønt ad gangen,
andre alle fem på én gang. Det er svært at sige hvilken
metode, der er bedst, men for 3-4 deltagere lykkedes det
at få alle fem mønter i skålen. De fleste fik tre-fire mønter i
skålen. Hver forbier koster 4 klip, men kun en enkelt ramte
ikke med nogen, og fik 20 klip.
Det er Jes Thomsens indtryk, at deltagerne syntes godt
om opgaven og om løbet i det hele taget. De havde begge
hygget sig med deltagerne - og omvendt. Da de sidste
havde været på posten, lukkede de ned og kørte til
kaffebordet på Næsbjerghus med rene, men kolde fingre.
Også en tak til Jens for ulejligheden samt lån af plads og
halvtag.

fem kørere, der kørte i hvilket af de fem utrolige fartuhyrer? Det gjalt om at placere billedet af den rigtige kører
på den bil, som han havde ført i det store historiske øjeblik.
Det er vel ikke noget, som man spekulerer på til hverdag!
Bagefter kunne man til gengæld få at vide, hvornår de
forskellige begivenheder havde fundet sted gennem
næsten 50 år, og hvilken utrolig hastighed de enkelte
køretøjer havde opnået.
Der var omkring en håndfuld deltagere, der ramte rigtigt enten på grund af faglig viden eller simpelt held. De fleste
havde et par stykker eller tre rigtige, mens der var enkelte,
der var så uheldige ikke at få den rigtige mand i den rigtige
bil.
Kristian havde kørt begge sine MGer ind i værkstedet, så
der også var noget at se på, og vi takker for velvilligheden,
både med at stille rum og arbejdskraft til rådighed.

POST 3 havde LILLIAN OG KRISTIAN HANSEN i Ølgod
lagt hus til, nærmere betegnet Kristians fine værksted,
som er indrettet i hans bedstefars gamle stald. Men ikke
nok med det, de bemandede også selv posten.
Måske er verdensrekord-biler og -kørere et lidt specielt
emne? - men er det alligevel ikke rart at vide, hvem af de
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POST 4 Motorveteranklubben havde fået lov til at bruge
”BOSSEN”s ejendom, hvortil han samtidig havde indbudt
alle og andre, der ikke deltog i løbet, til at komme med
deres spændende biler og motorcykler.
Mogens fortæller lidt om dagens oplevelser:
Efter kaffen på Torvet nærmede klokken sig 10 og kursen
for ”post personalet” er ud i landskabet, for mig og min
datter er det Krogager og ”BOSSEN”. Da vi ankom, hilste
vi kort på ”BOSSEN”, der fik fortalt hvordan han gerne ville
have det med ind og udkørsel. Indkørsel mærket med to
flag og skilt med pil for at angive retning, et par pile mere
rundt langs vejen og hen til posten ved udkørslen.
Desværre viste det sig at være utilstrækkeligt, da mange
tog udkørslen som indkørsel og var derfor ved at skabe
kaos på visse tidspunkter.
Løsningen var dog ved hånden, vores alle sammens
”BOSSEN” havde en markering fra en jernbaneoverskæring, der blev anbragt en meter fra vejkanten. Så
måtte man da kunne finde ind den rigtige vej. Vi bør nok
overveje at have en færdselsbetjent for at hjælpe folket
ind den rigtige vej. Glæden for mig var at over halvdelen
kunne finde rigtigt ind. Op ad dagen, eller rettere lidt over
middag, var det som om at der blev tabt noget fugtigt fra
oven og det valgte at fortsætte næsten til de sidste
deltagere forlod posten, en let, stille og
gennemtrængende regn. Disse genvordigheder kan slet
ikke dæmpe glæden ved at bemande denne post, bare
det at kigge gennem døren i de forskellige udhuse var
næsten en oplevelse for flere dage, at hilse på gæsterne
var en hel dag mere.
Tilbage til posten! Bedøm afstanden mellem to
landmålestokke.
Hvor svært kan det være? Nu ved jeg, det er svært.
Jeg gav, nok meget imod løbslederens opfattelse, lov til at
skridte dem ud. Som om det hjalp? Ak nej, det blev kun
værre, for mange. På spørgsmål efterfølgende om, hvor
langt der var i øjemål, var svarene langt bedre. Af ca. 20
adspurgte var der ingen, der ramte plet, men langt de
fleste var under en halv meter. Det afgivne mål var
derimod 1,5 og 2 meter forkert.
Dagen slutter med en flok motorcykler henad 14:20, og vi
pakker sammen og forlader ”Bossen” omkring kl. 15:00.
Gevinsterne ligger bag i bilen og skal gerne være på plads
til tiden.
Mange deltagere havde rigtig stor fornøjelse af at se "hele
BOSSENs velstand" af både, biler og motorcykler, som
hallerne er fyldt op med. Og vi skylder BOSSEN en stor
tak for gæstfriheden.

Den store lune buffet skulle indtages nogenlunde midt på
ruten Næsbjerg-Næsbjerg, og det var TOFTERUP
HOTEL, der var midtpunktet for det. Her var der kapacitet
til at huse alle deltagere, og der var tilstrækkeligt med Ppladser udenfor - selvom ikke alle var der på én gang.
I det lidt kedelige og efterhånden halvvåde vejr var det rart
med et hvil, og ikke mindst de varme tarteletter gjorde stor
lykke.

POST 5 Vi havde fået lov til at placere denne inde i en af
de store haller hos BJARNE i JYLLAK i Agerbæk, der
udfører alt i industrilakering på anlæg, som man selv har
konstrueret og opbygget.
JYLLAK var et velvalgt sted til en post, for vejret var jo ikke
det bedste, men generelt tog deltagerne det med oprejst
pande, og der var lunt og tørt inden døre, fri adgang til
toiletter, og kaffe ad libitum for "postbestyrerne" Axel
Hesel og Povl Elkjær.
Til tider var der lidt kødannelse ved opgaven, men så var
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der mulighed for at fordrive ventetiden med at kigge på
Bjarnes mange motorcykler, hvilket de fleste var meget
begejstrede for.
Deltagerne skulle som bekendt tegne en trekant, hvis
sider tilsammen skulle være 61cm.
De fleste klarede opgaven fint, dog havde et enkelt - nu
menigt - medlem, som ikke hørte ordentligt efter, hvad der
blev sagt, hverken fra hustruens eller Axel og Povls side.
Til alt held for ham var det maximale jo 20 klip!
En stor tak til BJARNE for hans hjælp og store gæstfrihed
over for alle deltagerne, for klubben, og ikke mindst for
vore officials på posten, Axel og Povl.

POST 6, som for de LIGE NUMRE faktisk var post 2 i
praksis, havde vi fået lov til at placere ved TPM BILPLEJE
i Grimstrup. Thomas Nielsen fra løbsudvalget, der
bestyrede posten sammen med sin kæreste og sin far,
havde også selv udført gevindstængerne med
møtrikkerne, som deltagerne skulle skrue i stilling til en
afstand af 270 mm.
Teddy fra TPM lavede masser af kaffe. Folk tog sig god tid
ved posten, og snakken gik, også selv om de var færdige
med opgaven. Der var åbent, så man kunne se alle
faciliteterne hos TPM bilpleje. Efter middagspausen
havde de fleste mere travlt og ville hurtigt videre (da var
det også begyndt at regne).
Opgaven blev positiv modtaget og Thomas havde
opfattelsen af, at den var sjov og anderledes.
De fleste ramte inde mellem 0 og 6-8 klip. En ramte lige på
milimeter, men jeg vil tro en 6-8 personer fik nul klip. en fik
hele 16 klip, altså 8,5 cm for kort.
Det hele foregik meget flydende og uden nævneværdig
ventetid - og med højt humør og meget selvironi.
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Rigtig mange tak til TMP BILPLEJE for tag over posten - vi
kan sikkert godt finde på at vende tilbage en anden gang!

Afslutningen med det store kaffebord og præmieoverrækkelse til alle de heldige/dygtige fandt sted i det
næsten nye forsamlingshus NÆSBJERGHUS, der er
taget i brug i efteråret 2010.
Der var herlig plads til alle i samme lokale, der var lunt og
tørt - især til glæde for motorcykelfolket - og der var
højttaleranlæg, så vinderne kunne råbes op. Ved
sponsorhjælp var der præmier til rundt regnet en trediedel
af alle deltagerne, både motorcykel- og i bilgruppen.
Det var en fornøjelse at bruge huset til det formål, der var
masser af P-pladser omkring hele huset, og der var så
rigeligt med kage og kaffe, at vi ikke fik spist op.
Tak til Jens Sørensen og staben på NÆSBJERGHUS for
husly, venlig betjening og et lækkert kaffebord - vi håber
vejen kan lægges der omkring en anden gang.
Og endelig en tak til alle deltagerne fordi I kom og ville
være med til løbet. Vi er meget glade for, at alt gik godt
uden andre uregelmæssigheder, end at Villys karburator
var ved at falde af Nimbus'en.
Officials/Løbsudvalget/Jørgen Lind
På gensyn den 4. maj 2013
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Placering

Antal klip
i behold

Start nr.

A. Motorcykler:
1
92
08
2
90
63
3
87
54
4
83
52
5
82
56
6
82
56
7
81
61
8
78
68
9
71
09
10
70
62
11
70
21
12
67
38
13
63
72
Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort.

Navn

Mærke

Johannes Frandsen
Carsten Henriksen
Søren Møller
Svend Møller
Bent Nørregård
Bent H. Larsen
Henrik Mosgaard
Kjeld Kristensen
Peter M. Hansen
Orla Skov Jørgensen
Villy Andersen
Peder Hejn
John Olsen

MZ m. sidevogn
BMW R 75/5
Nimbus
Nimbus
Triumph Trophy
Nimbus
Nimbus m. sidevogn
BSA Shooting Star
BMW K 100
Honda Gold Wing
Nimbus m. sidevogn
BMW R 71
MZ

B. Biler
01
104
36
Arne Lange
Mercedes-Benz 300D
02
102
15
Kristian Mogensen
MGB
03
98
20
Kurt Bering Sørensen
Jaguar Mk2
04
97
28
Henry Schmidt Hansen
Volvo Amazon 123 GT
05
93
64
Niels Christensen
Mercedes-Benz 280 SL
06
92
05
Elly & Roland Munch
Mercedes-Benz 280 SL
07
91
04
Jørgen Finn Jensen
MG A 1600
08
91
32
Kurt Smidt Kristensen
VW type 1
09
89
26
Jørgen Kelstrup
Triumph TR 3A
10
89
65
Hans Chr. Larsen
BMW 501
11
88
70
Per Beck
Volvo Amazon
12
87
37
Ole Madsen (2)
Morris Mini Cooper
13
84
44
Peder Nielsen
Chevrolet Corvette
14
84
12
Bjarne Laursen
Fiat 124 Spider
15
84
31
Clifford Storkholm
Jaguar
16
83
19
Orla Jensen
Opel Rekord Coupé
17
83
53
Tove & Martin Andersen
Buick Le Sabre
18
79
35
Ole Madsen (1)
Ford A
19
79
34
Vagn Hansen
Renault 16 TL
20
79
07
Jørgen Jessen
MG B
21
79
14
Freddy Lindblad
Fiat Ritmo
22
78
29
Hans E. Holst
BMW 600
23
75
59
Ole Kristensen
Toyota Crown
24
75
25
Hans Meldgaard
Volvo 123 GT
25
74
27
Michael Thorngaard Sørensen Triumph TR 3A
26
71
60
Henning Buurgaard
MG TF
27
71
57
Kjeld Jensen
Citroen 2 CV
28
71
11
Laurids Schmidt
Opel Kapitän
29
71
17
Bent Gissel
Ford Thunderbird
30
70
23
Erik Husted
NSU RO 80
31
70
02
Flemming Larsen
MG A
32
69
55
Ludvig Cravach
Sunbeam Alpine
33
68
30
Peder Andersen
Saab 96
34
68
66
Tage Stokholm Kristensen
Morgan Plus 4
35
68
06
Lars Nærø
MG Midget
36
67
18
Kaj Nielsen
Ford A Coupé
37
65
03
Poul Rasmussen
MG TD
38
64
24
Frants Enevoldsen
Mercedes-Benz 450 SL
39
64
40
Jes Jessen
Opel Olympia Rekord
40
58
45
Bøje Hansen
MGB GT
41
58
71
Finn Schelde Hansen
Cadillac Convertible
42
58
43
Michael Pahus
Renault 6
43
58
46
Hans E. Thomsen
Ford Thunderbird
44
53
10
Kristian Jensen
Mercedes-Benz 230 SL
45
51
16
John Andersen
Mercedes-Benz 230 SL
46
49
13
Tomas Aarestrup
Alfa Romeo 2000 Spider
47
47
51
Carlo Simonsen
Mercedes-Benz 280 SL
Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort.
Enkelte var ikke til stede ved præmieoverrækkelsen. Præmierne kan fås ved henvendelse til Povl Elkjær klubmester@vmklub.dk
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Det lunefulde aprilsvejr viste sig fra den kølige side med
regn af og til, men køreglæden og starten på den nye
sæson med dens forventninger til sommerens glæder
fejlede ikke noget hos de 20 motorcykler og 51 biler der
deltog i løbet.
Vi har været med til alle løb siden 1999, de første mange
år på motorcykel og de sidste 8 år i vores MGB fra 1968.

Vores kørevejledning viste, at turen i år var ca.130 km
lang med 6 poster af forskellige sværhedsgrader.
Den første hos tømrermester Villy Andersen i Alslev.

De første køretøjer var på torvet kl. 8, hvor man på
Dronning Louise fik udleveret sin løbspakke, derefter
morgenkaffe og hyggesnak med de andre løbsdeltagere.

I Næsbjerg delte ruten sig for lige og ulige startnumre.
Vores næste post nr. 2 var ved Vardevejens Autoservice i
Sig.

Kl.10.00 var der velkomst ved både den afgåede og den
nye formand for Vestjysk Motorveteran Klub, Peder
Nielsen, der ønskede god tur til alle, og gav ordet til Henrik
Vallø, der på sin sædvanlige hyggelige facon fik
køretøjerne sendt ud på ruten med små bemærkninger
om køretøjernes teknik og data.

Under beskrivelsen var nævnt, at ”Bugatti-skrædderen”
ligger begravet på Thorstrup kirkegård.
Vi fandt anledning til at besøge stedet for at se nærmere
på gravstedet, vi talte med 3 forskellige ”lokale”, men
ingen af dem mente, at der lå nogen skrædder begravet
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City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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der. Vi kan så henvise til Jørgen Linds interessante artikel i
Veteran Tidende nr.419 maj 2011 om skræddermester og
motorkører Niels Christensen, der virkede og boede i
København, men var født i Ølgod, opvokset i Sig og altså
begravet på kirkegården i Thorstrup.

På Tofterup hotel fik vi en dejlig middagsbuffet, her var der
tid til hyggeligt samvær inden vi skulle ud på sidste etape.

Videre til post 3 hos Lillian og Kristian Hansen i Ølgod
med verdensrekordbiler og -kørere.
Post 4 hos Bossen Jensen i Kroager var en speciel
oplevelse, der var mange forskellige køretøjer, en del
knallerter og motorcykler bl.a. Nimbus kakkelovnsrør.
Der var også en meget sjælden bil Villys Overland fra
1915 , det meste af malingen er original, den bliver af og til
brugt til bryllupskørsel, en meget flot bil.

Nu gik turen mod Agerbæk, hvor post 5 var hos Jyllak,
som ejes af Bjarne Kristensen, en meget spændende og
dynamisk virksomhed som arbejder med industrilakering.
Bjarnes helt store hobby er Kawasaki motorcykler, ( han
har 58 ) de er alle total renoveret og utrolig flotte. Uden
for virksomheden er der grønne marker, hvor Bjarne har
græssende højlandskvæg at se på fra sit kontor.
Prøv at se på disse hjemmesider: www.jyllak.dk og
www.z-bike.dk

Nu til post 6 TPM bilpleje i Grimstrup som den sidste.
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Turen slutter på Næsbjerghus, et smukt nybygget
forsamlingshus i Næsbjerg, hvor der var kaffe og
præmieuddeling.
Vi vil endnu engang takke løbsledelsen for det store
arbejde med tilrettelæggelsen og afviklingen af løbet,
utrolig at man kan blive ved med at finde på nye opgaver,
GODT GÅET.
Tak for denne gang og god sommer.
Lisbeth / Kristian Mogensen fotos: Jørgen Lind

1934

næste års
ESBJERG VETERANLØB
- er allerede fastsat til lørdag d. 4. maj 2013.
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VMK har modtaget en lille boggave, og jeg var så heldig at få lov til at afhente den sammen med Povl Elkjær.
Det var min gamle arbejdskollege Herman Hinrichensen, som ønskede at give os 3 meget fine bøger.
Det er en bog om den motortekniske opbygning, og 2 meget fine tekniske manualer fra Mercedes fabrikken.
Disse 2 manualer har Herman modtaget, da han i 1961 var på kursus på Mercedes fabrikken, og derfor kan man jo
sige, at de har en helt speciel betydning for Herman.
Derfor er det flot, at Herman giver dem væk.
Stor Tak til Herman.
Kjeld Kristensen

Der er udkommet en ny udgave af bogen Danske
Motorcykler, skrevet af den kendte forfatter og journalist
Villy Poulsen.
Det er både en beskrivelse af over 40 forskellige Danske
produceret Motorcykler, men også et spændende Dansk
industri historie, om dygtige håndværkere og initiativrige
virksomheds ejere der i et land som ikke selv havde
råmaterialer og ikke var en normal produktions land, og at
man omkring 1900 tallet var i stand til at fremstille forme og
støbe krumtap huse m.m.
Hvis man spørger motorcykle folk om hvor mange
forskellige maskiner der er produceret i Danmark vil de
fleste sige omkring 10 og derfor er det jo en fantastisk
historie at der er over 40 kendte mærker, nogle er
naturligvis kun fremstillet i 1 eller 2 eksemplarer medens
andre som Nimbus jo er produceret i et antal på ca.14,000
stk.
Det er en fantastisk arbejde der ligger bag tilblivelsen af
bogen, som viser at forfatteren har et stor kontaktflade og
viden om emnet.
Langt den største udvikling har foregået før første
verdenskrig og det er jo i sig selv imponerende,
Der er stadig mange af maskinerne der er bevaret selv om
naturligvis mange er forsvundet.
Det er absolut en bog der er værd at læse og eje, både på
grund af motorcykle historien men også i høj grad på grund
af industri historien.
Udgivet af forlaget Veterania
175 sider
Pris 298,00
Rabat til VMK medlemmer, se annoncen side 14
Kjeld Kristensen

Vil du træffe veteraner?
Så skulle du måske overveje et medlemskab i
Vestjysk Motorveteran Klub!
Stedet hvor du under hyggelige former
- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med
- oplever ture, løb, træf, o.m.m.
VMK NYT 35. årg.

Side - 13 -

1934

Nr. 270, juni 2012

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

t
lite
Kva

1934

...
i top

et
år d
n
å
s
- og ælder er
g nbil
ra
vete

ECS

A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø

Esbjerg Cylinder Service

Tlf. 75139255
Fax.75125943, ecs-itop@mail.tele.dk
MOTORRENOVERING
MOTORRENOVERING

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

NØRREGADE 71
6700 ESBJERG
TLF. 75450899
FAX: 75452543

VI HAR ALT I
KONTORARTIKLER
&
VIN

e-mail: fp@froekjaerpapir.dk
Besøg os og vor vinkælder.

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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LATE NIGHT 2012
ved Henne Strand
LATE NIGHT 2012 ved Henne Strand - onsdag aftener fra klokken 19.00 den 4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 og 1/8.
Henne Strand Handelsstandsforening og Tage Stockholm Kristensen inviterer hermed alle medlemmer af
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB OG MG CAR CLUB DENMARK med deres flotte biler og motorcykler
til hyggelige sommer-LATE NIGHT 2012-træf ved Henne Srand.
Købmand Hansen og Mich's Ishus, der ligger
lige i centrum af byen, byder alle, der møder op
med sit gamle køretøj, på en is eller en
øl/sodavand samt kaffe, og opfordrer alle til at
medbringe og udstille et skema, der er udfyldt
med tekniske data og alt, hvad du gerne vil
fortælle om netop din bil/motorcykel.
Der er ingen tilmelding, men evt. spørgsmål kan
rettes til Tage på 75225458 - vi ses!

VMK NYT 35. årg.

Side - 15 -

Nr. 270, juni 2012

Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra

VMK NYT 35. årg.

Side - 16 -

Nr. 270, juni 2012

National køredag 2012
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Tønder Veteran Klub havde arrangeret årets tur på den
Nationale Køredag, hvor vi plejer at mødes et sted mellem
Tønder og Esbjerg. Vi skulle mødes ved Mejeriet
Naturmælk i Broderup lidt syd for Tinglev. Ikke just
midtvejs, men ret præcist 100 km fra vores startsted ved
EFI-hallerne i Esbjerg Ø.

Det var aftalt, at vi skulle holde frokostpause ved Arnum
Nykro, men da vi ankom, var alle enige om, at det var lige
tidligt nok at spise - havde vi kørt for hurtigt? Madpakken
måtte så vente til næste stop, som blev på rastepladsen
lige nord for Hellevad. Der var borde og bænke til alle i
tørvejr og solskin, men i mere eller mindre læ for vinden.

Det var let regn, da vi kørte hjemmefra, men alligevel kom
7 biler og 3 motorcykler til start kl. 10, og i Ribe sluttede
endnu 3 motorcykler sig til flokken. Regnen blev ikke
rigtigt til noget, men til gengæld var der masser af vind.

Efter en lang middagspause med hyggelig snak på kryds
og tværs tog vi afsted på den sidste etape, og ankom til
mejeriet en halv time før aftalt tid. Kun et par biler med
campingvogne fra Tønder-klubben var allerede
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ankommet, men kort efter myldrede det ind med biler.
Også Als Veteranklub og en klub fra Slesvig var inviteret,
så i alt var der kommet omkring 75 køretøjer.

Det store mødelokale i tagetagen blev fyldt op, og vi fik
fortalt "alt" om mejeriet - hvem, hvor meget og hvor mange
- mens vi nød smagsprøver af forskellige oste, yoghurt og
andre af mejeriets økologiske produkter. Efter foredraget
blev flokken delt op i mindre hold, vi iførte os hætter, kitler
og overtrækssko, og blev vist rundt i hele mejeriet af en
ung mejeriingeniør-studerende, der var i 6 ugers praktik
på mejeriet Dér laver vi yoghurt, og der laver vi
håndpakket 50 grams smør til brdr. Price, der laver vi
høost og der laver vi cafémælk til københavnerne...
Jo, vi hvidklædte blev alle meget klogere mellem de
blanke stålrør, maskiner, tanke og beholdere, og kunne
derefter købe af varerne i mejeriets lille butik.
Mange nød derefter den medbragte kaffe på
gårdspladsen, dermed endte arrangementet, og alle kørte
hjem igen, alene eller i spredte grupper.
Det blev en forholdsvis lang, men rigtig god tur, og det var
overraskende spændende, dels at se mejeriet og dels at
møde så mange ligesindede.
tekst og fotos: Jørgen Lind
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Vedtægter
Gældende fra d. 13. april 2012
1934

§ 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er ”Vestjysk Motorveteran Klub”, forkortet VMK, hjemmehørende i Esbjerg Kommune.
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for køretøjer af teknisk-historisk interesse.
Formålet søges fremmet ved bl.a.:
- Erfaringsudveksling på møder og ved besøg hos firmaer og privatpersoner.
- Deltagelse i løb, træf, udflugter, udstillinger og reklamefremstød.
- Afholdelse af løb for veterankøretøjer med VMK som arrangør.
Foreningen vil arbejde for, at medlemmernes arbejde med veterankøretøjer foregår
under hensyntagen til myndighedernes krav, forskrifter og gældende miljølove.
Samarbejde søges også opnået gennem inden- og udenlandske foreninger med samme
formål. VMK arbejder endvidere for gamle køretøjers bevaring i så original og fin stand som muligt.
§ 3. Medlemskab.
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for gamle motorkøretøjer, og optagelse i
VMK sker ved henvendelse til registratoren/kassereren. Ved optagelse betales der et gebyr til dækning af
omkostningerne ved optagelsen samt et kontingent, der i 2. halvår reduceres, så det svarer til den
resterende del af kontingentperioden.
Medlemskabet omfatter husstanden på den fælles adresse.
Til klubbens medlems- og køretøjsliste afleveres navnene på de personer på adressen, som medlemskabet
skal omfatte. Ligeledes oplyses data for de veterankøretøjer, som husstanden eventuelt ejer.
Det nye medlem får udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.
Der sendes kun 1 eksemplar af breve, meddelelser og VMK NYT til den fælles adresse.
Bestyrelsen kan enstemmigt udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfri.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar ved henvendelse til kassereren – inden
regnskabsårets afslutning.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med foreningens formål, men vedkommende
kan indanke udelukkelsen for den efterfølgende generalforsamling.
Ved kontingentrestance ud over 2 måneder efter påkrav, fortabes medlemskabet.
§ 4. Regnskabet.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Medlemskontingent betales helårligt forud. Indbetalingskort udsendes i december, og kontingentet skal
være indbetalt senest den 1. februar.
Kontingentet indsættes på en særskilt konto i en bank med lokal Esbjerg filial, efter
bestyrelsens valg.
§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, valgt af generalforsamlingen.
Medlemmerne vælges for en periode på to år således, at der hvert andet år vælges tre og hvert andet år to
eller fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær,
løbsleder, klubmester og redaktør. Bestyrelsesmedlemmer kan varetage flere poster.
Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen en suppleant, en revisor og en
revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleant er i den periode de varetager hvervet, fritaget for at betale kontingent.
En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed, såfremt et simpelt flertal har stemt for denne.
VMK forpligtes retsligt ved underskrift af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.
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Vedtægter
Gældende fra d. 13. april 2012
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§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter forudgående indkaldelse i VMK NYT.
Revisionspåtegnet regnskab optages i VMK NYT inden generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar,
såfremt disse ønskes behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.
For at en vedtægtsændring lovligt kan vedtages, kræves generalforsamlingens flertal.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant, jf. § 5.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Fremlæggelse af budget for det kommende års samt fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingen.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger på generalforsamlingen
sker ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning ikke er krævet af dirigenten eller mindst 3
medlemmer. Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingent.
Ekstraordinær generalforsamling:
Såfremt bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med
angivelse af dagsorden, skal ekstraordinær generalforsamling
afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er indgivet.
Der indvarsles på samme måde som ved ordinær generalforsamling.
§ 7. Møder og andre arrangementer.
Møder afholdes den første torsdag i hver måned. Hvis denne er en helligdag, er det næstfølgende torsdag. I juli
afholdes ingen møder.
Gæster kan medtages til foreningens møder og arrangementer, når ikke andet er meddelt i forvejen af bestyrelsen.
Fortæring ved møder o.l. betales af medlemmerne selv, når ikke andet er meddelt.
Det er bestyrelsen ansvar, at klublivet har indhold af både faglig og social karakter, samt lever op til vedtægternes
formålsparagraf, jf. § 2.
§ 8. Opløsning.
Forslag om foreningens opløsning skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Vedtages
opløsningen, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der skal
afholdes senest to måneder efter den første.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens aktiver overdrages et eller flere tekniske museer med interesse
for veterankøretøjer. Lokalt eller regionalt beliggende institutioner har førsteprioritet. Generalforsamlingen afgør,
hvem der skal modtage aktiverne.
Klubben blev på initiativ af Eigil Engman og Gerhard Schmidt stiftet den 6. maj 1976. Lovene for klubben blev
vedtaget af de fremmødte medlemmer første gang ved et møde på Korskroen den 1. november 1977. På
generalforsamlingerne den 6. april 1978, den 5. april 1979, den 16. april 1984, den 6. april 2000, den 4. april 2002,
den 10. april 2003, den 1. april 2004, den 12. april 2007 samt den 8. april 2010 blev der vedtaget ændringer af
vedtægterne.
Seneste redigering blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2012 og omhandler
alene §6. Generalforsamling, med tilføjelse af punkt 4, indkomne forslag, til dagsorden .
Carlo Simonsen
formand
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Bybilleder – vejen ved Henne Mølle Å
- set på et ældre postkort og nu.
1934

For enden af den 2-3 km lange grusvej, der slynger sig gennem et fredet hede- og klitlandskab, ligger Henne Mølle
Å Badehotel, der er tegnet af arkitekten m.m.m. Poul Henningsen - PH - i 1935 for et par københavnske damer. Det
var hans klare hensigt, at bygningerne skulle glide naturligt ind i klitlandskabet lige dér på det skønne sted, hvor
Mølleåen løber ud i Vesterhavet. Det lille hotel rummer en restaurant og 7 værelser. Den mindre bygning i
forgrunden er senere nedbrudt og erstattet af en ny værelsesfløj. Postkort-billedet er fra sidst i 1950'erne. I
forgrunden holder der en lille RENAULT 4 CV med HH-nummerplader fra Hamburg, og i baggrunden kører en
dansk registreret FORD TAUNUS 12 M. 4 CV'en med stjernefælgene er senest en 1957 model, mens TAUNUS'ens
kølergitter røber, at det er den 3. let reviderede model fra 1958-59.

1987 købte en funktionær-fagforening hotellet, og man gik i gang med at restaurere og modernisere bygningerne
med respekt for PH's særlige stil, den oprindelige atmosfære og naturen. Også den nyere værelsesfløj er fint
indpasset i omgivelserne, omend taghældningen afviger fra den oprindelige bygning. Restauranten, der ”kravler”
op ad klitten i 3 forskudte plan, er fyldt med mange forskellige modeller af de gamle PH-lamper. Selv de
hvidmalede borde og stole er designet til hotellet af PH, og giver rummene en særlig intimitet og sommerlig
stemning. Pudsigt nok var der ingen PH-lamper i hotellet for 50 år siden - jamen, hvorfor dog ikke? Elektriciteten
var endnu ikke nået helt derud til havkanten!
På vejen kører en FORD MONDEO, foran hotellet holder en SKODA FABIA, en TOYOTA CARINA, og en
MITSUBISHI LANCER. Bagerst skimtes en AUDI model-meget-stor.
Jørgen Lind 2012
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Min motorcykel...Min bil...
I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil
vi forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem
fortæller om sit køretøj og viser masser af
billeder af det.
Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en
snak med Jørgen Lind om det på 75164114
eller naestformand@vmklub.dk
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

