Tilmelding · SOMMERTRÆF 2022
Navn:
Adresse:
Telefonnr.:
Email:
voksne à kr. 1.953,evt. tillæg for enkeltværelse: 400,– ialt kr.
Vi kører i en (TA-model og årgang):
Beløbet er indbetalt til konto 7456 1039756
Udenlandsk indbetaling:
IBAN-nr.: DK8574560001039756
Underskrift:
Kopier, skan eller fotografer den udfyldte blanket og send den til:
Bodil Bødker, Langholm 29, 4000 Roskilde – mail: bodker@e-mail.dk
Tilmeldingen er gyldig, så snart beløbet ses betalt. Husk navn v. indbetaling.
OBS! Tilmelding snarest muligt – og senest den 1. juni.

TAD SOMMERTRÆF · 2022

Generalforsamling 2022
Hermed indkaldes alle medlemmer af Traction Avant
Danmark til klubbens ordinære generalforsamling
Søndag den 21. august 2022
kl. 10.00 på Hotel Klinten, Stevns.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter. NB: Alle medlemmer er naturligvis velkomne, også uden deltagelse i
Sommertræffet!
Med venlig hilsen – Bestyrelsen

19.-21. AUGUST 2022
HOTEL KLINTEN, SØNDERVEJ 8, 4673 RØDVIG STEVNS

Program
Fredag 19 august:
Ankomst og indkvartering fra kl. 15.00.
19.00: Middag
Lørdag 20 august:
Kl. 8.00-10.00: Morgenmad.
Kl. 10.00 kører vi en tur i den syd- og østsjællandske natur. Der medbringes madpakker fra hotellet.
Kl. 15.00: Kaffe og kage på hotellet, og der afholdes stumpemarked på
den anviste plads.
Kl. 19.00: Festmiddag.
Søndag 21 august:
Kl. 7.30 – 10: Morgenmad
Kl. 10.00: Generalforsamling
Kl. 11.15: Køretur til et sted, hvor vi spiser vores medbragte madpakke, og
træffet sluttes af.
Endeligt program udleveres sammen med træfposen ved indkvarteringen.

SOMMERTRÆF 2022
Velkommen til Sommertræf 2022!
I år er det 40 år siden vi holdt klubbens første sommertræf i Hadsten. Klubben
var knapt nok etableret, men træffet blev alligevel en kæmpe succes, med stor
deltagelse, også fra udlandet. Siden er det jo gået slag i slag!
Konference & Hotel Klinten blev etableret som kursussted for HK for mere end
35 år siden, men er siden blevet til meget mere end det. I dag er Klinten et
topmoderne kursus- og konferencested, som er beliggende i Rødvig på Stevns
med en skøn udsigt over havnen.
Der er direkte adgang til Stevns’ bedste badestrand samt Rødvig Havn, der er
en af Sjællands sidste aktive fiskerihavne med et sprudlende havnemiljø.
Der er også mulighed for at udforske Stevns Klint, som i 2014 blev optaget på
Unescos verdensarvsliste. Det storslåede naturfænomen kan også opleves
langs den 20 km lange trampesti.

Indkvartering mv.
Vi disponerer over alle hotellets 51 dobbeltværelser. Ved flere tilmeldinger bookes der efter først til mølle-princippet.
Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2022.

TRÆFGRUPPEN 2022
Torsten Vig · 30305636 · torstenvig@mail.dk
Thomas Bødker · 40723515 · autosmeden@live.dk
Bodil Bødker · 51926630 · bodker@e-mail.dk
Jørgen Sjøntoft · 22940135 · ericavej39@gmail.com

