Vintertræf

Vintertræf 2016
Tid: Lørdag 13. februar 2016
Sted: Danlej, Ørslevvej 100 A, 4760 Vodingborg
Hjemmeside: www.danlej.dk
Så er vi atter i færd med tilrettelæggelsen af årets Vintertræf.
Mini’erne er klodset op inde i de lune garager og langt størstedelen af os,
har ikke mulighed for køre tur i dem. Dette mindsker naturligvis ikke
interessen for at tale om eller arbejde med yndlingsprojektet, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen til en rigtig god hyggedag. Tag din ven med til Danlejs
adresse, hvor vi i år har fået lovning på et spændende foredrag af Michael.
Han og familien har undervejs ejet mange Mini’er, og hvem husker ikke den
røde Brandbil. Det seneste projekt er en “Wildgoose” Mini, som nu er under
restaurering, og vi vil få indblik i den spændende udfordring. Har du selv
et spændende emne som du har lyst at berette om eller har du evt. brug
for lidt teknisk sparring, så vil Vintertræffet være det rette forum.
Der vil blive serveret smørrebrød/sandwich til frokosten.
09.30 - 10.00 Ankomst med kaffe / rundstykker m. pålæg / basser
10.00 - (12.00) Bl.a indlæg af Michael Hansen omkring hans passion
		
for Mini’er, store som små
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.45 Nyd lidt frisk luft og/eller få en god snak med vennerne
14.00 - 15.00 Bankospil (to plader inkluderet i træfgebyret)
15.00 - 16.00 Kaffe / kage
15.30 - 16.00 Slut
Træfgebyr medlemmer kr. 75,00 (afregnes ved ankomst)
- ikke medlemmer kr. 125,00 (afregnes ved ankomst)
Drikkevarer afregnes individuelt.
Da det jo er vinter, er man velkommen til at komme i privatbilen,
og Jer der har lidt langt opfordres til samkørsel med andre,
det er jo både hyggeligt og billigere. Benyt evt. vores forum på hjemmesiden
eller facebook til at aftale fællestransport til Vintertræffet.
Tilmeldingsfrist: søndag den 7. februar 2016
Tilmelding til Per V. Rasmussen, 86466215 eller pervras@enfiber.dk
Hjemmesiden opdateres for evt. ændringer.
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