Vestjysk Motorveteran Klub, forkortet VMK.
er en klub, der i 1977 blev stiftet i Esbjerg af en
gruppe 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, jvf. ovenstående, hvor det største
er det årlige Esbjerg Veteranløb med ca. 70
deltagende køretøjer.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke stilles
krav om ejerskab af et gammelt køretøj, for at
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 (2018) 350,- kr. årligt.
Der betales et engangsbeløb ved indmeldelsen.
Hvad får du 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,
veteran- og klassiske motorkøretøjer.
- 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 klubmøder, der afholdes jfr. ovenstående.
Vil du vide mere om VMK, kan du besøge vores
hjemmeside:
www.vmklub.dk
Her kan du udfylde en indmeldelsesformular.

EU’s Persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018
beskriver principper og regler for registreringer og opbevaring af
oplysninger om kunder og medarbejdere samt den daglige håndtering
og deling af disse registreringer.
Når du på klubbens hjemmeside udfylder og sender indmeldelsesformularen, accepterer du at de oplyste person- og køretøjsdata må
anvendes af klubben således:
Medlemsnummer, navn og adresse
anvendes i klubbladet under rubrikken ”Nye medlemmer”
samt til labels ved udsendelse af klubblad.
Medlemsnummer, navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
anvendes til medlemsliste, der kun distribueres til medlemmer.
Medlemsnummer og køretøjsdata
Anvendes til køretøjsliste, der bringes på klubbens hjemmeside.
Bemærk: kun medlemsnummer refererer til ejeren af køretøjer og kun
medlemmer modtager medlemslisten.
Udtrædelse af klubben
Alle registrerede oplysninger slettes.
Navn, stednavn og køretøjsdata
Anvendes på deltagerlister til det årlige Esbjerg Veteranløb og andre
klubarrangementer. Kun deltagere modtager listerne.
Kun klubbens kasserer har adgang til samtlige registrerede oplysninger.
Har du spørgsmål, kan du kontakte klubben:
bestyrelsen@vmklub.dk
Rette vedkommende vil herefter kontakte dig.

Hvad
eller
hvem
er

