
Ny Præsident for VESPA KLUB DANMARK. 

Efter at VKD ikke havde haft en Præsident i et år valgte jeg at tilbyde mig til posten da jeg mener vi skal 

holde gang i vores klubber og det sociale netværk som de har. 

Hvem er jeg så: Jeg hedder Martin Sørensen, er 44 år ung, bor i Haslev på sjælland sammen med min kone 

og 2 børn som også nyder at køre Vespa, samt at komme med på ture. Jeg har selv kørt på Vespaer i 18 år. 

Nyder at gå og restaurere dem, jeg har ikke den store viden om de små detaljer på de forskellige modeller, 

men der er det jo godt at være medlem af en klub og kan trække på dem som kan dette. Min erfaring med 

bestyrelse arbejde er heller ikke det store, men jeg er blevet lovet hjælp fra nuværende og tidligere 

bestyrelses medlemmer, så jeg burde have en chance for at få det til at virke. 

Da vi ikke mere har VESPA JOURNALEN til at formidle oplysninger ud til vores medlemmer, vil dette blive 

gjort på klubbernes hjemmeside, jeg vil 2-3 gange om året prøve at komme med et indlæg om hvad der 

rører sig i Vespa miljøet. 

Jeg vil samtidig opfordre alle til at se på klubbernes hjemmeside hvad de har af ture som kan være 

spændene at deltage i, jeg har selv de sidste par år kørt ud og deltaget i andres klubbers ture, dette er 

faktisk meget interessant da man får set noget nyt lokal område af Danmark samt møder en masse nye 

mennesker som også har interessen i at køre Vespa. 

Vi skal huske at der er nogle mennesker i alle klubberne som ligger meget arbejde i at lave ture og træf, så 

derfor skal man også prøve i det omfang man kan, at støtte op om dette på tværs af klubberne, det er også 

der vi møder nye historier om vespaerne. 

Jeg har sat mig som mål at jeg vil prøve at komme ud til minimum et arrangement i hver klub om året, 

dette kræver bare at alle klubber har en tur kalender på deres hjemmeside og dem der ikke har, lige skriver 

et hint til mig når de har en tur der kan være spændene at være med på. 

Hvis der er nogle som ligger inde med ideer eller har nogle foreslag til noget som vi kan arbejde med i VKD 

så skriv lige til mig på, Martin@vkv.dk 

Da vejret nu er blevet til at køre på Vespa er det med at komme ud at køre så vi ses derude på vespaen. 

Mvh præsident for VKD 
Martin sørensen 
Havetoften 5 
4690 haslev 
Tlf.60903223 
Mail martin@vkv.dk 
 
 


