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God Jul
och
Gott Nytt År!
Lördag 14 mars firar vi att ovalrutan
fyller 67! Garageträff hos Sören
Andersson i Jörlanda kl 12
Vi får en guidad tur i Sörens garage samt sommarstuga. Det kan även bli ett
besök i Faster Bertas stuga. Avslutar med korv o bröd, fika och tjöt. Föranmälan
Välkomna!
senast 9 mars så vi vet hur mycket korv vi ska köpa.

Välbesökt Årsmöte
Hela 27 deltagare blev det på årets årsmöte som ägde
rum hos Bernt Hansen Automobilservice i Trollhättan.
Andreas höll en mycket underhållande och intressant
rundvandring i lokalerna. Mycket Rolls och Bentley
förstås. Men även andra spännande och exklusiva märken
inkl en VW cab årsmodell 1953. Efter rundvandring
bjöds på fika kombinerat med årsmöte. Val:
Ordförande två år: Jan-Anders Lindqvist
Kassör två år: Bert-Inge Thuresson
Ledamot två år: Hans Bergh
Revisor ett år: Kenneth Wahll
Revisorsersättare ett år: Ove Carlén
Medlemsavgift 2020: 100 kr

Träffar och utflykter 2020

14 mars Sören Jörlanda
2 maj Motorträff och öppet hus på Toveks Bilmuseum Kinna
9 maj Majornapojkarna guidar oss i Gathenhielmska
reservatet
17 maj Tjolöholm Classic Motor
25 juni Veteranträff Gräfsnäs
8 juli Slussträff Trollhättan med Skräcklestugan
16 juli Entusiastfordonsträff Kungälv
23 juli Fjordträff Uddevalla
Augusti Hallandutflykt (plats o datum ej bestämt)
10 oktober Årsmöte
Tips utanför vårt program:
7 juni Hjulets dag Gräfsnäs (prel)
25-26 juli VWänerträff (prel)
15 aug Motorfest Karl Gustav (prel)
Programmet är preliminärt.
Det är fritt fram att komma med egna utflyktsförslag
utöver detta program, hör bara av dig! Kolla på hemsidan + e-post för senaste info.

Medlemsavgift för 2020

Ny medlem som betalt in medlemsavgift 1 september eller senare är
automatiskt medlem 2020. På adressetiketten är 19 eller 20 för senast
erlagd avgift angivet. För att undvika betalning utan avsändare är nu
inbetalningskortet försett med namn och medlemsnummer.
VW Väst
c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda

Står det 20 på etiketten
skall du inte betala något!
Tel 0706-274399
e-post: vwvast@bahnhof.se
Plusgiro: 6437940-7
www.vwvast.se

