
DANSK LANCIA REGISTER´s årsmødetur 2016 ! 

Kære medlemmer – Vi har i bestyrelsen altid bestræbt os på at kunne tilbyde Jer noget lidt specielt og gerne 

lidt anderledes end ”bare” en generalforsamling. Afhængig af hvad året ellers har budt på af spændende ting 

har vi prøvet at tilpasse årsmødeweekenden til andre større eller mindre arrangementer. 

Da 2016 ikke byder andre store nyheder har vi besluttet at årsmøde weekenden i år skal byde på en helt 

særlig oplevelse – vi har arrangeret en rigtig ”luksus” tur med overnatning på det skønne Haraldskær Hotel 

og inklusive en ægte gourmet middag lørdag aften. 

Programmet er som følger: 

Mødested og tid: Karoline Cafeteria på Brovejen 386 i 5500 Middelfart 

Mødetid:  Lørdag d. 21. Maj Kl. 11,45  

Køretur: Ca.90 Km med ca. 1 times ophold på den ny renoverede Bindeballe 

Købmandsgård.  For de der ikke kender den kan det siges at det er en 

købmandsgård som i starten af sidste århundrede. Turen går gennem noget af 

den smukkeste natur i Østjylland og ved 15 tiden ankommer vi til dagens mål. 

Aften og overnatning: Sinatur Hotel Haraldskær ligger midt i den frodige Vejle Ådal i fredede 

herregårdsbygninger fra 1434. Her forenes topmoderne faciliteter med 

smukke stuer, riddersal, skøn natur og et 

udsøgt køkken. De styrer efter sunde 

værdier og tænker videre i driften – på 

økologi og klima. Fra køkkenet forkæler de 

dig med hjemmelavede specialiteter 

baseret på lokale råvarer.   

Ved ankomsten venter et kaffebord med lidt 

sødt og derefter er der tid til lidt hygge eller 

afslapning alt efter ønske inden aftenens 3-retters gourmet middag. 

Søndag: Efter at have nydt hotellets morgenbuffet kører vi fra dette fortryllende sted kl. 

9,45. Der køres en lille smuk tur i kuperet terræn på ca. 50 km der slutter hos 

Anker Lauritzen Biler på Møllevej 2 i 7323 Give. Ankomst her ved 11 tiden 

hvorefter der er lidt sparken dæk og kiggen på Ankers fine biler (Klassiske) 

Generalforsamling: Starter Kl. 12 og her vil Anker være vært for lidt spise- og drikkeligt. 

 Selve generalforsamlingen vil foregå med en dagsorden som følger klubbens 

vedtægter. Bestyrelsesmedlem John Enevoldsen har ønsket at træde ud og den 

således ledige post er derfor på valg. Bestyrelsen foreslår Mogens Blach som 

nyt medlem af bestyrelsen, men dette valg er naturligvis op til medlemmerne.   

Afslutning:  Når generalforsamlingen er slut er weekendens arrangement også slut, 

formentlig omkring 14 -15 tiden.  



Priser: Hele dette 2 dages luksusarrangement kan man deltage i for følgende beløb.  

 Pr. PAR (2 personer) i dobbeltværelse  Kr. 1.658 

 Pr. person i enkeltværelse  Kr. 1.128 

 (Priserne er ekskl. drikkevarer til gourmet menuen)   

Tilmelding: Af hensyn til hotellets værelses booking SKAL vi have Jeres BINDENDE til 

melding SENEST d. lørdag d. 23. April 2016. (Så gør det hellere NU) 

Tilmelding til: Jørgen Turking.  Mail: dlr@lanciaklub.dk eller telefon 40269810. 

Diverse: Betaling for turen skal først foretages direkte til hotellet ved afrejse. 

Naturligvis kan man deltage i generalforsamlingen uden at deltage i resten af 

ovenstående arrangement. Så kan man bare komme til Give hos Anker 

Lauritzen Automobiler Kl. 12. Det vil dog være dejligt med en 

forhåndstilmelding af hensyn til vores vært der byder på lidt mad og drikke.  

Vi er i bestyrelsen MEGET spændte på hvordan dette arrangement vil blive modtaget af vore medlemmer, da 

det jo adskiller sig ret meget fra tidligere ture med Lancia klubben. Men vi håber naturligvis på rigtig stor 

tilslutning og vil under alle omstændigheder gerne høre medlemmernes mening om et arrangement af 

denne type.  Vi mener jo det passer til vore biler: Stilfuld, men ikke pralende luksus! 

Vel mødt til årsmødetur d. 21. Maj 

Bestyrelsen 

              

                

mailto:dlr@lanciaklub.dk

