
 
 

Invitation til Årstræf og 
Generalforsamling 2022  
Militærkøretøjsklubben 

 
 

 
Kære Medlemmer  

  
Så er det tid til at tilmelde jer Årsmøde og Generalforsamling i Militærkøretøjsklubben, 
som vi håber at rigtig mange af jer vil deltage i. 
  
Årsmødet vil i år blive afholdt i Nordjylland og starter fredag den 22. april og slutter 
søndag den 24. april.  
Generalforsamlingen vil blive afholdt lørdag den 23. april kl. 17.00  
Vi skal både bo og afholde generalforsamling på  
Himmerlandsfondens Kursuscenter TranumStrand  
Strandvejen 83 Tranum Strand 9460 Brovst  
 
Det er ikke i år er mulighed for at slå telt op, men man kan godt få lov at sove i eget 
køretøj.  
Vi har reserveret en masse værelser, og af hensyn til bookningen bedes i tilmelde jer og 
betale senest søndag den 29. marts  
OBS: Tilmelding er bindende.  
 
Prisen for overnatning er 150 kr. pr. nat pr. person, i delt værelse, og 50 kr. pr nat pr. 
person i egen bil, det vil være muligt at få strøm, og pengene bedes overført til konto: 
9163 6268475433 eller på Mobilepay på 373785 ved tilmelding.   
  



Det er muligt at tage familien med, det kræver bare at der bliver tegnet et 
familiemedlemskab, for hvert familiemedlem man ønsker at tage med prisen er 125 kr. 
pr. familiemedlem. 
 
Fredag aften har vi arrangeret, noget mad og kaffe og kage, til dem der ankommer der, 
så det er vigtigt at I lige fortæller hvad tid I har planer om at lande. 
Da der er middag efter generalforsamlingen, som man kan deltage i, kvit og frit, uden 
at deltage i resten af weekendens program, er det også nødvendigt I tilmelder jer 
generalforsamlingen. 
Drikkevarer er lige et kapitel for sig, da TranumStrand har bevilling, vil det ikke være 
muligt at medbringe egne drikkevarer på fællesområderne, men klubben betaler for 
drikkevarer under middagen, og ellers vil der være køleskab hvor man kan tage for sig, 
mod egen betaling.  
Alle tilmeldinger bedes sendt til ilm@privat.dk 

  

Med venlig Hilsen  
Afdeling Nordjylland og Bestyrelsen  
  

Programmet bliver som følger: 
Fredag 22. april: 
14.00 - 18.00 Ankomst og Indkvartering  
18.15 - 20.00 Køretur  
20.15 - Aftens/natmad og hygge  

   
  
Lørdag 23. april:  
7.00 - 08.00 Morgenmad  
08.00 - Afgang til Hirtshals Fyr og Bunker  
09.00 - 16.00 Dejlig og spændende dag på fyret, med frokost, kaffe og kage  
16.00 Returnering til TranumStrand. 
17.00 – 18.00 Generalforsamling 
18.30 Middag og hygge. 
 
Søndag 24. april: 
8.00-10.00 Morgenmad og tak for i år.  
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