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- jeg påtænker at foretage mig et højresving! Har du set det? OPEL OLYMPIA 1952.
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KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, i 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:
Forkromeren
Forårstegn
Englændertræf
Made In Great Britain
Opel Olympia
National Køredag
Vadehavstræf
Rolls-Royce
Ud i det blå med VMK
Generalforsamling i Vestjysk Motorveteran Klub
Garagesnak
Specialværktøj
Torvet i Ribe - set på et ældre postkort og nu
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Jysk-Fynsk Classic Autojumble 2016
Esbjerg Veteranløb 2016
se mere side 17
7. & 8. Invitation til bilklubber,
Veterantræf på Fåborg Stadion
21.
Se mere side 18
27 & 28. Skanderborgløbet Tour De Nostalgie
www.skanderborglobet.dk
Oldtimerløbet Gråsten
28.
National Køredag
5.
Se mere side 15
10.-11. Englændertræf i Løgumkloster
Se mere side 5
17.-19. Vadehavstræf
Se mere side 16
2. & 3. Bornholm Rundt 2016
se mere på www.bornholmsmotorveteraner.dk
19.- 21. Made In Great Britain, Classic Motor Show.
Se mere side 7
20 & 21. Egeskov Classic Days
22.
30.

j

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

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

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.
KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

HUSK AT:

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
FORMÅL: At fremme interessen for af teknisk-historisk interesse.

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

ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.

Forsidebilledet: Philberts flotte Opel Olympia årg. 1952 som er
omtalt på side 8
Næste VMK NYT: Udkommer i uge 25, deadline 1. juni 2016
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FORKROMEREN
klubmøde d. 3. marts
1934

forkromeren
…besøgte VMK til klubmødet d. 3. marts og fortalte os
”alt” om forkromning: hvordan, hvor og hvor meget.
Arbejdet bliver udført i Polen, åbenbart på flere forskellige
steder, hvor man har gode erfaringer.
Vi så eksempler på nogle ens før-og-efter genstande, og

det så virkelig fint ud.
Har du et emne, der trænger til en omforkromning, så kan
du få prisen opgivet på forhånd. Den beregnes efter
fladernes areal - hvilket må være omstændigt at udregne
på et sådant gitter - og er incl. al slibning og reparation af
småhuller o.lign.
Du kan læse mere på forkromeren.dk.
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Forårstegn...
1934

Det er altid spændende at se, hvad bygningerne
rummer. Omkring 25 indregistrerede motorcykler
og biler i næsten alle afskygninger bor i de
forhenværende hønsehuse.

BOSSEN - med det borgerlige navn Jens Chr.
Bossen Jensen - i Krogager har meldt ud, at
sæsonen 2016 nu er begyndt.
Regnet fra lørdag d. 19. marts 2016 er alle VMKmedlemmer og andre interesserede i nabolaget
indbudt til at komme til et mini-træf hver lørdag indtil
maj.
Passer dagen dårligt, ja, så kom bare en anden dag!
- du er altid velkommen.

Den lille LLOYD 400 havde fået lov til at komme ud i
solen i dagens anledning,
Kun en halv snes køretøjer - nyere, ældre og gamle havde fundet vej til Bossen denne første lørdag,
men i læ af det lille ”klubhus” kunne deltagerne nyde
det skønne solskin .

mens den næsten lige så lille MORRIS EIGHT stod
indenfor og ladede op til sommerens køreture.
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Forårstegn...
1934

For Anette & Johannes Frandsen blev det ikke bare
årets-, men den aller-første tur i den nyanskaffede
røde MG MIDGET Mk1 1962 og for Else og Jørgen
Lind i den ”gamle” hvide AUSTIN HEALEY SPRITE
Mk2 1962 blev det indledningen til det 16. køre-år i
deres ejertid.

Har du lyst til at besøge Bossen, så er adressen
Møllebakkevej 12, Krogager, 7200 Grindsted, og du
behøver ikke at tilmelde dig i forvejen.
af Jørgen Lind

Indbydelse til Englændertræf i Løgumkloster
10. - 11. juni 2016
Hotel- eller Camping faciliteter på www.loegumkloster.dk.
www.romo.dk, www.agerskov-kro.dk www.kursusfritidscenter.dk og ww.loegumkloster-refugium.dk

Englændertræf lødag
Lørdag den 11. juni 2016 får vi igen den smukke
markedsplads i Løgumkloster til at skinne af charme fra
gamle engelske køretøjer, og alle er velkommen, hvad
enten det er med bil eller motorcykel.
Kl. 08:00 Åbner pladsen og kl. 09:00 serveres gratis kaffe
og rundstykker I dagens løb vil der være musik og
underholdning på pladsen, ligesom der vil være allehånde
muligheder for at stille sult og tørst på bedste markedsvis.

Ved tilmelding bedes oplyst, om man ønsker at deltage
både fredag og lørdag eller kun én af dagene. Træffet
lørdag er gratis at deltage i, men hvis man ønsker at
deltage i arrangementet fredag aften, bedes man indbetale
160,-kr. pr. person til konto
Reg. Nr. 9824
Kontonummer: 8200100833

Fredag aftenarrangementet

Tilmelding senest den 8/05
2016 til Anton Schulz,
telefon 2999 3789, eller på

I lighed med tidligere år er der fredag den 10. juni et
fredagsarrangement som starter med en lækker Englænder
Buffet kl 17:30

E-mail:
info@englaendertraef.dk
Du kan se meget mere på

Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det
sønderjyske. Vi forventer at være tilbage i Løgumkloster
kl. ca. 21.30 hvor der vil være mulighed for at købe
aftenkaffe.

www.englaendertræf.dk

Deltagere, som ønsker at deltage fredag aften, og som har
brug for overnatningsmuligheder skal selv arrangere det.
Det er muligt at finde information om Bed & Breakfast,
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Ernst & Young P/S
Havnegade 33,
Postboks 371
6701 Esbjerg
Building a better
working world
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Made In Great Britain
Classic Motor Show
1934

- er træffet for folk med hang til alt britisk,
om det så er biler, busser, lastbiler,
motorcykler, traktorer eller varevogne.
Konceptet er det samme som forrige år, men
træfpladsen er rykket mere mod nord og en
ægte middelalderborg sætter scenen om
lørdagen hvor alle køretøjerne for alvor skal
vises frem.
Træffet afholdes i weekenden 19. – 21. august,
hvor Limfjords Camping og Vandland danner
rammerne for overnatning, forplejning og de
festlige og kulturelle tiltag. Campingpladsen
ligger i Vestsalling i Skive Kommune, hvor der i
o m r å d e t o g s å fi n d e s a n d r e fi n e
overnatningsmuligheder. Stedet ligger i den
fantastiske natur tæt på vandet, så der er rig
mulighed for at alle får en skøn weekend.
Lørdag rykker alle køretøjer til Spøttrup Middelalderborg, Danmarks bedst bevarede middelalderborg, hvor
alle køretøjer udstilles og der sker en række aktiviteter igennem dagen. Der vil blandt andet være
levenedgørelse af middelalderfolk på borgen, et markedsområde og flere andre tiltag er i støbeskeen.
Det er vigtigt at understrege at man godt kan deltage i træffet kun om lørdagen på Spøttrup
Middelalderborg, men arrangørerne vil alligevel gerne have en fornemmelse af hvor mange der deltager og
derfor vil en tilmelding være nødvendig. Dette sker på MIGB.dk hvor der også er mulighed for at få mere
information.
Der bliver rig mulighed for at kigge på alle slags køretøjer fra landet som gav os store mærker som:
Austin, Bedford, Caterham, engelsk Ford, Jaguar, Jensen, Jowett, Land Rover, Leyland, Lotus, MG, Mini,
Morgan, Morris, Rolls Royce, Rover, Sunbeam, Triumph, Vauxhall, Wolseley, og mange andre stolte engelske
køretøjer.
Igennem hele weekenden vil der mulighed for at købe dansk og engelsk øl, men også træffets eget øl,
MIGB Classic 2016 vil kunne nydes sammen med god mad og andre delikatesser.
Ud over at kigge på en masse funklende køretøjer, så er der også mulighed for at nyde området tæt på
Limfjordens breder.
Vær Kritisk - Kør Britisk og kom til Made In Great Britain – Classic Motor Show
De første køretøjer fra Danmark, Norge og Sverige er tilmeldt…

Dato: 19. – 21. August 2016
Sted: Limfjords Camping & Vandland,
7860 Spøttrup, Danmark
Information:
www.MIGB.dk
www.facebook.com/MIGB.dk

Arrangør: Made In Great Britain Association.
Træfansvarlige: Ulrik Andreasen
og Freddy Laursen
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OPEL OLYMPIA
1934

Denne ældre

OPEL OLYMPIA
- og Philbert - har gennem en
årrække været med i billedet i
V E S T J Y S K
MOTORVETERAN KLUBs
arrangementer. I hvert fald når
vi ikke har været alt for langt
væk fra garagen i Guldager,
hvor den bor - og det er vi jo
sjældent. I 1950'erne var
OLYMPIAen meget almindelig
i gade-billedet, men i vore
dage vækker den altid stor
opmærksomhed - måske fordi
så mange stadig husker den
fra dengang:
”Sådan een havde min
skolekammerats far…”

Den første OPEL OLYMPIA blev præsenteret på Berlin Motor Show i februar
1935, og den blev sat i produktion senere i samme år. Modellen blev opkaldt
efter den forestående Olympiade i Berlin 1936 som et lille af de ubegribeligt
mange led i den massive propaganda, der førtes i det land på det tidspunkt. Det
var ikke fabrikkens første model, efter at amerikanske General Motors havde
overtaget ADAM OPEL i 1929, men den blev bemærkelsesværdig som
Tysklands første masseproducerede bil med selvbærende karrosseri,
sammensvejset af pressede stålpladedele, som krævede helt nye
produktionsmetoder og materialer.
Den første model OLYMPIA havde et fladt, skråtstillet kølergitter, en 4 cyl. 24
HK sideventilet 1.288 cc rækkemotor og var i produktion indtil 1937, hvor den
blev afløst af en ”facelifted” - hvad det næppe kaldtes i Tyskland på det tidspunkt
- model med en buet, lodretstillet kølergrill, der gav bilen et ganske anderledes
amerikansk GM-inspireret udseende, og motoren var en nykonstrueret 4 cyl. 37
HK topventilet 1.488 cc rækkemotor, som skulle vise sig at blive ret
langtidsholdbar. Produktionen af denne udgave af OLYMPIA blev sat på pause
sent i 1940, hvor behovet for andet end mindre personbiler var større.
Fabrikken var kraftigt ramt af allierede bomber under krigen, men efter
genopbygning og rekonstruktion kunne produktionen af den næsten uændrede
OLYMPIA førkrigsmodel genoptages sent på året 1947, og indtil slutningen af
1949 nåede man at fremstille 25.952 stk.
I januar 1950 havde OLYMPIA fået et let moderniseret karrosseri med lidt større
for- og bagskærme og et bredere smil på grill'en, men under ydret var bilen stort
set som førkrigsmodellen.
1951 til -53 udgaven af OPEL OLYMPIA fik nu en større bagende med udvendig
klap til bagagerummet, en større bagrude, og der kom 10 HK mere i
maskineriet, men ellers stadig kun få og små
ændriger.

Først med efterfølgeren OPEL OLYMPIA REKORD i
1953 indførtes et nyt og anderledes ponton-karrosseri,
mens motor og opbygning i princippet stadig var det
samme.
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OPEL OLYMPIA
1934

Sven-Olav Philbert's OPEL OLYMPIA er fra 1952. Den er bygget hos ADAM OPEL-AG. Rüsselsheim
A/M som Baumuster (model) 1,5 - OLYMPIA - 51. Her ses pladen med Fahrgestell Nr. og det hele.
Bilen blev indregistreret første gang d. 23/9-1952 til overbetjent A, Christensen i Sæby, hvor der fra FREDERIKSHAVN
TOLDSTED 4 blev udstedt Toldvæsenets attest, der bl.a. bekræfter, at ”omsætningsafgiften er berigtiget … og der
herefter intet er til hinder for køretøjets registrering…” Bilen fik
nummerpladen P 393.
Det fremgår af en Registreringsattest fra 1966, at OLYMPIAen
var registreret ”sidste gang” d. 1.4.58 under nummer PN 20.005.
Det var således kun den 5. indregistrering i Hjørring Politikreds
med den nye type nummerplader, og det er anført på
registreringsattesten, udstedt af Motorkontoret i Brønderslev, at
de gamle plader var afleveret d. 21.5.66 i Hjørring.

Fra d. 1.4.58. til d. 20.6.66. var den 2. ejer Gdr. Juhl Villumsen, Gærum
(?), iflg. regninger fra Taars Auto af 13. marts 1962, hvor bilen bl.a. var
blevet omlakeret for 525,- kr., og fra d. 21.12.62., hvor motoren ved
kilometerstanden 43.168 km havde fået sin første hovedreparation,
som blev udført af C.A.C. Motorrenovering A/S i Aalborg i december
1962 for 800,- kr. - Bemærk lige priserne anno 1962 !
Malersvend Vagn Jensen, Brønderslev, blev den 3. nye ejer, og han
havde bilen indregistreret fra d. 20.6.66. indtil den blev afmeldt igen d.
25.6.70. - men ikke nødvendigvis skiftede ejer lige på det tidspunkt.
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Støt vores annoncører
de støtter os
1934

1934

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982
til og med 1988:

Ansvar

8
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
kr. 1.4

kr.

0

Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

1.4
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
kr. 4.

kr.

0

w
.
w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A /S

City Autoservice
v/ Birger Busch
Strandby Kirkevej 216
Telefon
75128284
Biltelefon
40331854
Privattelefon 75451501
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OPEL OLYMPIA
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Fra 1970 kender vi ikke til bilens ejerforhold og brug, men
iflg. certifikat er motoren blevet hovedrepareret 2. gang d.
20.2.89., igen hos CAC i Aalborg gennem firmaet
Nordelektro i Frederikshavn. Desværre er hverken ejerens
navn eller bilens kilometerstand anført denne gang, men
hovedreparationen omfatter omtrent det samme som 1.
gang, nemlig boring af cylindre, nye stempler, krumtap
afslebet, nye lejer og nye bøsninger i plejlstænger. Mon ikke
den 1. reparation har holdt andre 40 - 45.000 km?
Det er under alle omstændigheder ikke meget, set i forhold til
moderne motorer, men er ikke usædvanligt for datidens
motorer.

Igen fra 2002 foreligger bevarede dokumenter på bilen,
nemlig en registreringsattest af d. 27.06.02., hvor Frank
Sørensen Nielsen i Klarup ved Aalborg får bilen synet og
godkendt til veterankørsel. Samtidig får bilen historiske
nummerplader: P 393.
Mellem 1989 og 2002 har bilen formentlig stået stille i en del
år, og er blevet restaureret i et vist omfang, tilsyneladende
dog mest til udstillings-brug. OLYMPIAens indtræk er stadig
det originale.
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1934

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.

1934

John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579
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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OPEL OLYMPIA
1934

Næsten 53 år efter den første indregistrering blev bilen d.
25.maj i 2005 registreret til den formentlig 6. ejer, Bjarne
K. Nielsen, der bor i nærheden af Kalundborg helt oppe
ved Sejrøbugten. Nielsen havde selv kørt bilen hjem fra
Nordjylland, men ud over hjemturen, havde han kun kørt
OPEL OLYMPIAen til et veterantræf på et nærliggende
gods. Så mindre end et år senere havde han sat bilen til
salg, og her kom så Sven-Olav Philbert ind i bilens
historie som den 7. ejer, da han købte OPELen og fik den
registreret d. 8.5.06.
Philbert afslog selv at køre den hjem fra Kalundborg til
Guldager, men fik den transporteret på ”fejeblad”. Og det
var måske heldigt nok, for efterfølgende viste både
bremser og styretøj sig så absolut at trænge til at blive
”kigget til”. Men nu har den snart 64 år gamle OLYMPIA
kørt uden de større problemer de sidste 10 år, og kan nok
klare mange år endnu!
af Jørgen Lind
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Kirke
setset
udefra
Kirken
udefra
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National Køredag
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NATIONAL
Vestjysk

KØREDAG

Motorveteran

Klub

SØNDAG D. 5. JUNI 2016
Vi mødes på P-pladsen foran BILTEMA,
Kjersing Ringvej 30, 6715 Esbjerg N, mellem
Kl. 9.30 og 10.00.

INVITAT

ION

Kl. 10.00 kører vi mod RIBE,
hvor vi mødes med endnu flere VMK'er ved
SKOVGRILLEN, Plantagevej 22, 6760 Ribe.

Det årlige
Kl. 11.00 fortsætter vi turen mod syd, og ved frokosttid
skulle vi kunne være fremme ved
SEJERSLEVGAARD - en fredet marskgård i
Vestsønderjylland, Nylandsvej 2, Sdr. Sejerslev, 6280
Højer. For 20,-/person kan vi dér få husly
til at fortære den medbragte mad og drikke og lejlighed til at beundre den enestående gamle
”veteran-gård”, der kan dateres tilbage til 1600-tallet.

ÅBENT HUS på Tønder Flyveplads

Kl. 14 - ca. - ankomst til Tønder Flyveplads,
Flyvepladsvej 1 6270 Tønder, hvor vennerne
i Tønder Veteran Klub har indbudt os til at
se deres nye klubhus, og hvor der er åbent
hus på Tønder Flyveplads - se plakaten.

afholdes søndag den 5. juni 2016
PROGRAM
Kl. 10.00 Pladsen åbner
På pladsen er det muligt at besigtige flyveklubbens flyvemaskiner, helikopter samt veteranbiler fra
Tønder Veteran Klub. Der sælges grillpølser og sodavand.
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 16.00

Tema omkring bilmærket Opel
Toftlund model flyve klub udstiller
Stort kaffebord pris kun kr. 25,- spis alt hvad du kan så længe der er kager.
Pladsen lukker og siger tak for i dag.

Hele dagen tilbydes rundflyvning over Tønder by pris kr. 200,- pr. person eller få en køretur i enkelte
veteranbiler pris kr. 50,- pr. person. Der er parkeringsmuligheder, på de anviste pladser.

Vel mødt !

Kl. 16, når dagsprogrammet er slut, triller vi hjemad
igen - samlet eller hver for sig.
Vi fastlægger nogle punkter undervejs på turen der
ned, hvor vi samler flokken og kører videre…

VMK - Løbsudvalget
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Vadehavstræf
1934

VADEHAVSTRÆF
Tag turen til Rømø over den 9 km lange dæmning og kom til
veteran- og englændertræf d. 17. - 18.- og 19. juni 2016.
Træffet er for alle bil- og mc-mærker fra før 1981.
Fredag er der ankomst på Rømø. Vi mødes ved Havneby Butikscenter kl. 18.00.
Vi har reserveret borde på Holm´s Restaurant.
Her vil der blive serveret en stor buffet bestående af
forskellige fiske- og kødretter samt dessertbord.
Prisen pr. person er 200,- kr. + drikkevarer.
Efter spisningen vil vi køre en tur rundt på Rømø.
Lørdag kl. 9 mødes vi ved Lakolk Butikscenter, hvor alle er velkommen.
Der vil blive serveret gratis kaffe og rundstykker.
Derefter dækspark, socialt samvær, butik- og cafe besøg eller
en tur på “gåben” eller med en af vores traktorer på
Danmarks bredeste badestrand.
Dagen er til fri afbenyttelse.
Søndag mødes vi igen ved Lakolk Butikscenter kl. 9.30.
Herefter kører vi til fastlandet.
Turen går gennem Nationalpark Vadehav med stop undervejs.
Vi besøger bl. a. Højer Mølle og sluse.
Vi kører videre til Rudbøl og Schackenborg.
Vi har reserveret et antal værelser på Hotel Lakolk.
Prisen for 2 overnatninger for 2 personer i
dobbeltværelse med morgenmad er 995,- kr.
Booking sker til Hotel Lakolk under mærket ”Vadehavstræf” tlf. 74755145
For deltagelse fredag aften til buffeten bedes indbetalt 200,- pr. person
på kto.nr. 9824-4170008591
Deltagelse er først til mølleprincip. Maks. antal detagere 100.
Sidste frist for tilmelding d.5. juni.
Husk pas.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding og info til Bent Jessen tlf. 51892758
eller mail: englaender@outlook.dk
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ROLLS-ROYCE
1934

ROLLS-ROYCEer……….er andet og mere end fornemme limousiner.
- set og fotograferet på Goodwood Revival 2016 af Jørgen Lind

Men R-R er især limousiner, gamle og nyere, store og større…

Der er også åbne sportsvogne, alle med R-R-motorer.

…måske en dronnings?

Også denne? Ja, en 27 liter V12 R-R MERLIN motor fra en SPITFIRE!

R-R findes også som stationcars, her en ældre australsk og en nyere engelsk. Begge unikke: Der er kun bygget ét eksemplar af hver!

R-R er kostbare nytte-køretøjer. En alm. is koster her £3.50 ! Og hvad er mon prisen for sådan et par 1.class tribunepladser- bilen incl.?
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Ud i det blå
med VMK
1934

mandagstræf på VARDE TORV…
…fortsætter i 2016 med VMK-medlem Christian Enghave som ophavsmand.
Træffet starter d. 11. april og gentages hver mandag indtil først i september fra kl. 17.30 til 21.30.
Som noget nyt vil Cafe ELKJÆRS UNDER BØGEN, KIRKEPLADSEN 1, Varde holde åbent i samme tidsrum.
Der kan købes varme og kolde drikke og let café-mad til billige priser. Der er naturligvis også toilet faciliteter.

Kom til veterantræf
på Fåborg Stadion, Møllevej 1, 6818 Årre
lørdag d. 21. maj kl. 13-15
Kom til en festlig dag og kør gennem flagalleen i byen og på sportspladsen under vores byfest.
Der vil være fadøl og en festivalpølse på 200 g til alle fremmødte,
og der vil være præmier til de 3 flotteste køretøjer.
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding senest 20. maj med angivelse af antal
køretøjer og personer på
jorgen-madsen@live.dk
Ring til Jørgen Madsen på tel. 40457758, hvis du har spørgsmål.
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Generalforsamling
i Vestjysk Motorveteran Klub
1934

- afholdt torsdag d. 7. april 2016 i Gjesing Fritidscenter.
Formand Peder Nielsen bød velkommen til 46 medlemmer.
Derefter gik formand Peder over til det første punkt på dagsorden: Valg af dirigent, og foreslog Harry Ørsted til at
varetage dette hverv. Der var ikke andre forslag, så Harry valgtes.
Dagsorden pkt. 1: Harry konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i VMK NYT af
februar 2016, og gav derefter ordet tilbage til Peder for…
Dagsorden pkt. 2: Formandens beretning.
Formanden indledte med at bede forsamlingen rejse sig i et minuts stilhed for at mindes vort medlem og webmaster Lars
Nærø, Sønderho, der efter længere tids sygdom døde d. 3. september 2015.
Peders beretning formedes som en gennemgang af næsten alle aktiviteter, der har fundet sted i året 2015 - af referanten
delt lidt op efter art og tid:
Arrangementer i VMK-regi:
Foruden de månedlige klubaftener har VMK afholdt 3 film- og billedaftener i forsæsonen og 2 i eftersæsonen.
11. april et foredrag med livsstilseksperten Christian Grau - kendt fra TV! - i et samarbejde mellem VMK og Varde
Bibliotek.
Det årlige ESBJERG VETERANLØB blev afholdt d. 2. maj - på en god, tør dag med sol og blæst. Som i de foregående år
gik starten fra Torvet med Henrik Valløs præsentation af køretøjerne. Ruten gik mod øst med 6 poster undervejs,
omkring en rigtig god middagsbuffet på Tiset Kro, og så via Kammerslusen til det store kaffebord, overrækkelse af utroligt
mange præmier og afslutning i Darum Fritidscenter. Der deltog 72 køretøjer i løbet = 59 biler og 13 motorcykler.
I maj havde vi besøg af kørelærer Karen Marie fra Nr. Nebel, der gennemgik mange nye færdselsregler og -situationer
med os, og derefter blev vi udsat for en teoriprøve, som den foregår i dag. Meget forskellig fra dengang vi tog kørekort, og
mange ville nok være dumpet, hvis det var 'alvor'.
På National Køredag d. 5. juni startede 25-30 køretøjer op fra BILTEMA i Esbjerg på en køretur i dejligt vejr ad små veje til
Blåvand, hvor vi besøgte Blåvand Zoo.
Henne Strand 6 onsdage i juli-august blev gennemført med VMK som ny arrangør. Da den tidligere arrangør ikke
ønskede at fortsætte, fik Peder en aftale i stand med Ishuset. Mange andre end VMK-medlemmer deltager, træffet er
meget populært, både blandt deltagere og tilskuere. Og det kan røbes, at en aftale for 6 onsdage i 2016 forlængst er på
plads.
Veterantræf på Næsbjerghus 5 torsdage i løbet af sæsonen med i alt 110 personer/VMK medlemmer, der har spist stegt
flæsk med persillesovs til favørpris.
Vi tog Fjorden Rundt som en picnic-tur med mange deltagere.Til trods for, at man 'bare skal holde til højre' var der nogen
forvirring undervejs, hvor man kom fra hinanden (det er umuligt at køre så mange i én lang række).Vejret var godt, og
indtil flere af deltagerne nåede frem til Bork Havn, hvor turen sluttede.
Til Foreningernes dag d. 5. september på Torvet i Esbjerg stillede VMK op med 5 biler og 3 motorcykler. Trods blandet
vejr var vores stand godt besøgt, og der var god interesse og spørgelyst.
En gruppe på 17 tog en torsdag sidst i oktober på udflugt i 2 minibusser til CC Cars i Ans og Energimuseet ved
Tangeværket og Gudenåcentralen. En rigtig god, spændende og hyggelig tur, men som efterfølgende har medført kritik,
fordi den fandt sted på en hverdag.
Årets sidste arrangement blev et jule-hygge-møde efter en anderledes opskrift, hvor deltagerne selv medbragte
hjemmebag til et 'Sønderjysk kaffebord' med efterfølgende banko og lotteri. Der var så rigeligt af kager og brød, mens
der var for få lodder.
Faste træf:
20. april - 14. september Torvetræf - Varde Torv hver mandag aften. Ikke arrangeret af VMK, men med mange deltagere
herfra, op til 66 køretøjer i alt.
Maj-september Ribe Classic på Hovedengen hver tirsdag aften, heller ikke arrangeret af VMK, men med mange
deltagere herfra. Vel mere end 300 køretøjer, når der er flest.
Andre arrangementer udenfor VMK:
6. juni inviterede Billig Bilpleje i Brørup til en-dags-træf. Kun få fra VMK deltog i et i øvrigt godt arrangement.
I september fandt det traditionelle Historisk Dyrskue og Veteranstævne sted på museumsgården Karensminde, og dér
kommer mange VMK-medlemmer, både som deltagere og som tilskuere.
Næsten alle klubbens gamle og ældre FORD deltog i indvielsen af FORD STORE - forhandler Bjarne Nielsens nye store
bilhus i Esbjerg.
Og endelig har 5-6 biler fra klubben besøgt Krumtappen i Varde.
Vi må ikke glemme Eli medlem nr. 85 for hans gode strøtanker (GARAGESNAK i VMK NYT). Tak Eli.
Formandens beretning godkendtes.
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Støt vores annoncører
de støtter os
Garagesnak

1934

AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE

- VÆRKTØJ
GRINDSTED BREMSE- &
KØLERE

KOBLINGSSERVICE ApS
Vestergade 114. 7200 Grindsted

tlf. 75 322 322
www.grindsted-bk.dk
Glæd dig til nogen af de første point på køreglædekontoen, og til simpelthen et must, nemlig klubbens ansigt
udad og fornemste tiltag: Esbjerg Veteranløb for køretøjer fra dengang bilos var et luftbåren vitamintilskud til
rigtige mænd. I år noget helt specielt for mig, da det er første gang i eget køretøj.
Mange har blikket stift rettet mod sæsonstart; Men hvad er det egentlig, der er så fascinerende ved det med
gamle køretøjer? Bud modtages, kom frisk!
Vinteren blev forholdsvis mild, de lange underbukser forlængede deres sommerhi bagerst i skuffen,
sneskraberen lå på den lade side i garagen, og hverken urt eller busk måtte i skjul.
Derude i det ganske danske: Stedmoderplanter og hornvioler, påske-mc-træf, stumpemarked, lørdagstræf hos
Bossen, og ikke mindst Esbjerg veteranløb.
Jo da, jeg med køretøj fra tiden, hvor pigerne gik med højt hår og hvide lakstøvler, har det fornøjeligt.
Wanna know? I klubben findes alt fra Opera til Korch, og hvis man/du spiller med, rejser medlemmerne sig for at
klappe, og ikke for at gå før tid.
Class Exclusive! - Hjemmesiden - billeder - nyd dem. Det er ham William. Ud over at passe sit arbejde, plus
klubarbejdet, har han præsteret at sortere, digitalisere, datere og lægge alle klubbens billeder på vores nye
hjemmeside. Bare klik og oplev! Suppler gerne med datoer og/eller billeder. Virkelig godt gået, William.
Grublerier! - Hvis et overfyldt skrivebord er tegn på en overfyldt hjerne, hvad er så et tomt skrivebord?
Netværkstid, facebook, hjemmeside.
Det handler dybest set om forholdet mellem individ og fællesskab. Hvordan mon vores klub ser ud om 20 år, i
forhold til de forskellige megatrends?
Giv gerne input til (Garagesnak), så der ikke sidder nogle brainiacs og tænker:
Shut up and take my money.
Eli medl.nr. 85
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Generalforsamling
i Vestjysk Motorveteran Klub
Specialværktøj

Dagsorden pkt. 3: Kasserer William Pohlmann gennemgik foreningens regnskab, løbsregnskabet og balancen.
Jes Thomsen spurgte, om vi havde fået noget varsel for lejestigninger: William svarede, at det kom bare lige, med
tilbgevirkende kraft.
Regnskabet godkendtes.
Dagsorden pkt. 4: Kasserer William gennemgik forslag til vedtægtsændringer, der alene er krævet af Esbjerg
Kommune for at vi kan være værdige til at leje de nuværende lokaler!
John Andersen spurgte om mange undlod at betale kontingent. Svaret var, at ca. 19 har undladt at betale. En årsag kan
være, at visse forsikringsselskaber kræver medlem af en klub ved indtegning, men når året er gået, er der ingen, der
tjekker medlemsskabet. Der opfordres til, at man i det mindste sender en mail inden nytår, hvis man ikke længere ønsker
at være medlem.
Forslaget vedtoges.
Dagsorden pkt. 5: Valg. Genvalgt blev Peder Nielsen, Jørgen Lind og William Pohlmann. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Brian Steen Jensen, Oksbøl og som suppleant valgtes Mogens Andreasen.
Dagsorden pkt. 6: Som revisor genvalgtes Roland Munch og som revisorsuppleant Arne Lange.
Dagsorden pkt. 7: Kasserer William gennemgik budget og med usikkerheder om bl.a. lejepriser blev en
kontingentstigning på kr. 50,- foreslået, altså fra kr. 300,- til kr. 350,-, regnet fra 1. januar 2017.
Forslaget blev vedtaget.
Dagsorden pkt. 8: Jørgen Lind bemærkede under Eventuelt, at køretøjslisten, som snart igen skal i trykken,
forekommer slet á jourført, og opfordrede til, at hvert enkelt medlem giver den et eftersyn og meddeler ændringer i
bestanden af køretøjer til kassereren. En uaktuel liste er intet værd. På spørgsmålet om, hvad vi bruger den til, var svaret,
at vi undertiden får henvendelser om vi kender nogen, der ved noget om det og den mærke/model. Det blev foreslået, at
listen lægges udelukkende på hjemmesiden, hvor den løbende nemt kan á jourføres - og det synes alle tilsyneladende
var en god idé.
Uden for nummer efterlyste Jørgen desuden mandskab til 21/2 POST til det kommende ESBJERG VETERANLØB.
Kjeld K. kritiserede, at man i oktober havde lavet en udflugt på en hverdag, hvor nogle var forhindrede. Kjeld forslog
videre, at der oprettes en liste over specialværktøj i forbindelse med biblioteket (- se nedenfor).
John Olsen foreslog, at der optages unge med knallerter i klubben. Formand Peder kunne fortælle, at han havde kontakt
med en gruppe på 16, men at de åbenbart ikke var kommet videre i planerne. Men vi vil gerne have dem med.
En tanke om, at VMK NYT lægges på hjemmesiden til medlemmer, der ikke ønsker bladet tilsendt, blev fremsat.
Ordningen kan ikke tilbyde nedsat kontingent, og vil medføre øget arbejde for bladudvalget som det er nu. Så indtil andet
besluttes fortsætter VMK NYT på papir.
Harry Ørsted takkede for god ro og orden, og motiverede en klapsalve for bestyrelsen.
Formand Peder takkede Karl Birk for suppleant året. dirigenten for hvervet og forsamlingen for fremmødet. Mødet
hævet.
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Peder Nielsen. Næstformand: Jørgen Lind. Kasserer: William Pohlmann. Klubmester: Povl Elkjær.
Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Nielsen, Axel Hesel og Brian Steen Jensen. Suppleant og sekretær: Mogens
Andreasen.

Specialværktøj.
Jeg har gennem nogen tid gjort mig nogle tanker om alt
det specialværktøj, der ligger hos vore medlemmer. Det
er aftrækkere, holdeværktøj monteringsværktøj som er
specielt til et job. Det er værktøj der ofte kun er brugt en
enkelt gang og derefter gemt væk.
Derfor vil jeg gerne oprette en side i biblioteket, hvor jeg
vil registrere det omtalte
værktøj med oplysning
om køretø js fabrikat ,
anvendelse for
væ rkt øjet samt ejers
navn og telefon nr. og
evt. mail, adresse,
Således kan der
oprettes en låneaftale
mellem parterne. Jeg
håber en sådan ordning
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kan have interesse for mange af vore medlemmer.
Alle, der vil deltage, bedes sende en mail med de
relevante oplysninger til mig, og jeg vil så oprette
systemet
På forhånd en stor tak.
Hilsen Kjeld Kristensen - Bibliotekar www.kjk@kristensen.mail.dk
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Torvet i Ribe v. Hotel DAGMAR
- set på et ældre postkort og nu
1934

af Jørgen Lind

TORVET i Ribe ved Hotel Dagmar. Fotoet til postkortet er taget i ca. 1958-59. Jeg har passeret stedet 2 gange dagligt hver vej i
10 år på vej til og fra skole, så det er absolut genkendt.Turist-vægteren Valdemar Lauridsen, der er mødt op midt på dagen til ære
for fotografen, er også genkendt. Bygningerne i baggrunden er fra venstre: Weiss' Stue, restaurant siden 1722, dernæst frk.
Brøchmanns legetøjsbutik og lidt af Asger Brøndums manufakturforretning. Bygningen til højre, der rummer Hotel Dagmar og
Jens Andersen/Byens Hjørne damemagasin, er et af Ribes ældste stenhuse. I Storegade kører en Opel Kapitän 1955-56 mod
øst, foran Dagmar holder en Morris Minor, en Opel Rekord 1958-, en Chevrolet 1955 og en VW type 1 fra før 1958.

Torvet er for få år siden blevet helt omlagt, og er nu uden kørebaner. Biler må nu ikke længere hverken standse eller parkere på
Torvet, dog må man allernådigst passere. Alle gader, kroge og hjørner i hele nabolaget er nu fyldt op med parkerede biler, så man
kun kan se huse, der er mere end 1 etage høje. Til gengæld er byens torv rundt om domkirken omdannet til en øde stenørken,
der kun er brudt af en permanent opstillet trækasse - en ølbod til sommerbrug - midt foran Hotel Dagmar! Fra hvilken side tager
den sig bedst ud? Det er svært at afgøre, men set fra denne side er det i hvert fald ikke! En hotelgæst har trodset standsnings- og
parkeringsforbudet og er ved at læsse bagagen ud af sin store hvide Ford Mondeo Stationcar, der er kåret til årets firmabil 2016.
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de støtter os
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

