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Det kører for bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arbejdes stadig på at få Mercedes’en gjort klar til 

syn, men der opstår også stadig lidt problemer, og 

sidst er det køleren, der er blevet utæt. Så den er 

blevet afmonteret og sendt udenbys for at blive 

lavet.  

Og der bliver arbejdet godt i garagen men endnu 

mere i Bestyrelsen!!! 
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Pengekassen til restaureringen af vognparken var ved at være noget tom, og 

det var ikke opmuntrende at høre, at Nordea i første omgang ikke ønskede at støtte 

projektet mere, så bestyrelsen har set sig om efter andre sponsorer. Dejligt at se, at 

vores formand (Tom Larsen) ikke tager et nej for et nej, når han render forskellige 

firmaer på dørene for at få støtte til foreningens arbejde. 

Først gik det ud over Kulturelt Samvirke i Randers, der støttede med 2.000 kr. 

Derefter var formanden sammen med et par medlemmer på besøg hos 

Fagforeningen 3F, der også bakkede op med 5.000 kr., og endelig er formanden og 

sekretæren (Kirsten) i samarbejde med Landsformanden Frederik Madsen i gang 

med noget større, der gerne skulle skabe muligheder for at komme et stort skridt 

videre med restaureringen, men mere herom senere. 

Ud over det nævnte har resten af bestyrelsen på hver sin måde gjort et kæmpe 

arbejde for at få penge i kassen. 

Desværre kom Corona-smitten tilbage i samfundet, hvilket har bevirket at 

bestyrelsen besluttede endnu engang at udsætte generalforsamlingen. 

Som et lille plaster på såret, beslutte man at udsende formandens beretning skriftlig, 

ligesom regnskabet også er blevet udsendt. 

I det omfang der er medlemmer, der har spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen eller regnskabet, skal de være velkommen til at skrive til Garagenyt på 

mail: Hjorth1954@gmail.com, så vil jeg forsøge at få et svar og bringe det i et af de 

næste numre. 
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