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Med klubben på tur til Classic Motor Sales
(My Garage) i Vejle søndag d. 3/3-2019 !

øndag d. 3/3-2019 havde John fået arrangeret en tur til Classic Motor Sales, som ligger i forbindelse med My Garage i Vejle. Vi havde fået lov til at møde op 1 time før normal åbningstid, hvor
Bo Windfeld viste os rundt i alle lokalerne og fortalte om både bygninger, værksteder, ejerforhold og de muligheder som er forbundet med My Garage.
Der var autoriserede værksteder for stort set
alle de store eksklusive bilmærker (dog ikke FIAT) tilknyttet My Garage delen.
Det var en super spændende tur, og helt sikkert noget som gjorde oplevelsen mere interessant, da den dermed ikke ”bare” var en rundtur
blandt mange flotte og specielle biler.
Vi nåede ikke hele vejen rundt på den første
time, så hen mod slutningen dukkede der flere mennesker op, som ligesom vi gerne ville bruge lidt af søndagen på at se på specielle biler.
Som det fremgår af billederne, så var det
ikke udelukkende luksusbiler, men også specielle biler, som man måske ikke i første omgang forbandt med luksusbiler, så som en
FIAT 500 Abarth, en 850 Spider og en ”alm.”
FIAT 500 samt mange flere.
Jeg havde lokket Berit & Theodor med, og
som John sagde, så trak det gennemsnits alderen gevaldigt ned.
Morten som har en mindre bilsamling selv,
og som vi har besøgt for nogle år siden (også
i vinter halvåret) deltog også i klubbens rundtur, og da de fleste af os kørte fra Classic Motor Sales var han i gang med at forhandle om
en fin Golf R32. Jeg tror dog ikke at det endte med en handel.
Efter besøget hos Bo Windfeld fra Classic Motor Sales var der nogle af os som kørte på The Diner ved
DTC centret og fik en kop kaffe, og for nogle en lille bid at spise. Her gik snakken lystigt om både det som
var oplevet om formiddagen, men også om vinter reparationer, oplevelser fra 2018 ture, men ikke mindst
om hvor og hvornår der foregik forskellige træf rundt om i lokalområderne.
Alt i alt var det en super hyggelig dag
hvor vi brugte en ca. 4 timer i godt selskab, så det var bestemt turen værd.

Der skal lyde en stor tak til John for at
arrangere dette.
Mange hilsner fra Tommy F. Jensen

Se flere billeder i GALLERIET på hjemmesiden

