Glædelig jul og godt nytår.
Vendsyssel Køreforening’s bestyrelse ønsker hermed alle medlemmer og jeres
familier en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Året 2021 har igen været et mærkeligt år. Vi har nu næsten lært at leve med pandemien og det har
betydet, at hovedparten af alle planlagte arrangementer er gennemført. Desuden kunne man tænke,
at vi har kompenseret med vores manglende generalforsamling i 2020 ved, at vi i år har holdt en
almindelig generalforsamling og så en ekstraordinær generalforsamling. Udfaldet af den
ekstraordinære generalforsamling er, at når Fonden HCAH stiftes, så bliver det med en
repræsentant fra Vendsyssel Køreforening i bestyrelsen. Vi har desuden besluttet, at vores lejemål
opdeles, så der bliver et lejemål med ejerne af Holtegaard vedrørende banerne samt et andet
lejemål med Fonden vedrørende møderum, kantine, bokse og depotrum.
Der er i sommeren 2021 nedsat en styregruppe, som- sammen med nøglepersoner- er godt i gang
med at planlægge DM i uge 30 i 2022. I kan alle følge med i processen via referaterne fra møderne
på hjemmesiden uden DM fanen.
Desuden vil I også opleve nyt fra Dansk Køreforbund, som har igangsat flere tiltag, der skal
medvirke til at få flere medlemmer og fastholde medlemmerne. Der er nu dannet tre distrikter på
tværs af de lokale selskaber. I vil derfor i år få to styk kalendere; en for VK arrangementer og en
for hele distrikt 1. Vores pengekasse i VK er ikke så fuld længere, så i 2022 er den farvelagte VK
kalender sparet væk. Så må vi se i 2023, hvad økonomi og ønskerne er. Bestyrelsen søger midler fra
forskellige fonde, så kender du en virksomhed eller fond, der gerne vil have en henvendelse, så
kontakt VK’s forperson.
I efteråret 2022 vil der blive uddannet instruktører med speciale i kørsel i hvert eneste selskab
under DKF. De uddannes på Aalborg Sportshøjskole, hvor Henrik Høper og Anne Grethe
Nørgaard vil stå for den praktiske undervisning, som vil foregå på VK’s baner. Mere herom i 2022.
I året 2021 har der været to tragiske ulykker med hestevognskørsel, i begge tilfælde med dødelig
udgang. Begge ekvipager bestod af erfarende kuske og heste, som grundet hændelige uheld får
situationen til at eskalere. Så pas på jer selv og lad være med at dømme jer selv eller andre, hvis
der sker uheld, som ikke skyldes manglende sikkerhed eller rutine.
Til dette julebrev er vedhæftet to aktivitetsoversigter, som løbende vil blive justeret. De vil blive
meldt ud i Nyhedsbreve, på hjemmesiden og på Face Book.
Vedrørende nyhedsbrev, så kontakt Mette på mail; vknyhed@outlook.dk

Kontingenter for 2022 opkræves som følge, som endeligbesluttet på generalforsamlingen 2021:
Medlemskab af VK
420 kr.
Abonn. på Køresporten
210 kr.
Pr. person ekstra på adrressen
170 kr.
Medlemskab forening/institution inkl. blad:
1300 kr.
Tak til alle jer, som er en del af alle VK’s arrangementer og vedligehold af baner
Vi glæder os til 2022.

Med nisselig julehilsen
fra bestyrelsen i
Vendsyssel Køreforening.

