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 Annoncepriser for 2020

 Priserne gælder for annoncering i alle fire numre af Saab entusiasten i 2020:

     1/4 side farver    kr. 1.500

        1/2 side farver    kr. 2.500

     Bagsiden halv    kr. 3.500

       Bagsiden farver  kr. 6.000 

Annoncering på klubbens hjemmeside: “saabentusiasten.dk” 

koster 300,- for seks måneder

Hvis du er interesseret i at annoncerer, så kontakt 
Jens Meier Bro

  9785 5408 / 3025 5345    E-mail: formand@saabklubben.dk
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Forord

Velkommen til Saab Entusiasten, nummer to i 2020, - som måske bliver det sid-
ste du modtager – hvorfor dog det? 

Fordi dit medlemskab måske endnu ikke er betalt, det skulle være indbetalt senest 1. 
marts!

Til alle jer, som har indbetalt jeres kontingent rettidigt, vil som tidligere få leveret bladet. 
Vi takker for jeres indbetaling.   

Ja undskyld hvis jeg lyder lidt vredladen, MEN… jeg forstår det simpelt hen ikke. Vi skri-
ver det i bladet hele tiden, det kan ikke være rigtigt, at kassereren eller os andre fra 

bestyrelsen skal ringe til mange af medlemmerne, for at minde om det. 
Så alle jer der endnu ikke har fået betalt, vær venlig at stramme op, hvis du vil modtage 
flere blade og bevare dit medlemskab af en klub, hvor man kan få hjælp fra hinanden, 

får masser af gode artikler om vores bilmærke samt meget meget mere.  Så husk - uden 
indbetaling på kun 300,- kr. er der intet blad = ingen klub.   

NB: her er nummeret hvor du indbetaler :
Reg. 8140 konto 207 269 5235 Jutlander Bank.

Det er en af vores udfordringer, som bekendt er der en anden udfordring, CORONA, ingen 
kender dagen i morgen, vi har måttet aflyse forårstræffet og tema-dag, vi håber dog, at 
vi kan og må gennemføre vores sommertræf i weekenden den 12. 13. og 14. juni. Her 

afholdes også vores generalforsamling. Indtil nu har det jo været ulovligt at samles mere 
end 10 personer, men vi håber, der bliver åbnet op for flere. Nu må vi se hvad magtha-
verne siger.  Generalforsamlingen kan vi flytte til efteråret, hvis det bliver nødvendigt. 
Kig forbi på hjemmesiden eller ring evt. til en fra bestyrelsen, for at se om der skulle 

komme aflysning.

Meget værre er det med vores Internationale træf i august, fordi ingen kender noget til 
om grænserne bliver åbnet, om vi må være 400, 500 eller 600 personer, samlet på et 

sted, så en masse blinde faktorer gør, at vi ingenting ved. Vingsted Centret vil selvfølge-
lig gerne have det afholdt. Hvis det bliver aflyst, kan vi få træffet til DK i 2024 i stedet, 

da der endnu ikke er sat noget land på endnu. Nu må vi afvente, nogen af deltagerne fra 
udlandet, har allerede afmeldt deres hotelværelser til træffet. Vi fortsætter dog arbejdet 

med træffet indtil andet oplyses. 

Selv om der er forsamlingsforbud, må man godt køre en tur i sin veteran/oldtimer, man 
kan jo følges ad, ud i det grønne, evt. med kaffekande og lidt kage. Blot skal man huske 

at holde afstand.

Nu vil jeg blot ønske et godt forår og en god sommer til alle.

Håber vi alle kommer godt gennem Corona-krisen.
Jens Bro

       


