TAD Sommertræf
Foto Bjørg-Kiær

Adressen

Ærø Hotel Egehovedvej 4, 5960 Marstal - tlf. 62 53 24 06
www.aeroehotel.dk

Træfgruppen
Spørgsmål besvares gerne af træfgruppen, men det er altid en god idé at læse en
invitation et par gange.
Vi glæder os meget til at møde Jer alle på Ærø til træf i August.
Jørgen Hove			
Inge og Niels Jessen		
Per Johansen 			

tlf: 40 20 40 18		
tad@7-11-15.dk
tlf: 52 85 45 50		
matinus@bbsyd.dk
(er udenlands og kan ikke besvare henvendelser)

ÆRØ

2018

Marstal - Ærø Hotel - 17-19 august 2018

TAD Sommertræf

2018

ÆRØ

Program

Detaljeret plan for træffet udleveres ved ankomst, men kalenderen kommer –
i oversigtsform – til at se sådan ud i træfdagene:

Fredag den 17. august

Ankomst og indkvartering mellem 14 og 17, hvor der serveres en let sandwich med
pålæg.
Aftensmad kl. 18.30.
Og ikke mere kalendersat denne dag.

Lørdag den 18. august

Morgenmad
Køretur på Ærø, hvor vi vil besøge mange spændende og smukke steder.
Efter hjemkomst om eftermiddagen serveres en lille ærøspecialitet udendørs samtidig
med, at vi holder stumpemarked og hyggeligt samvær ved bilerne.
Om aftenen serveres en 3-retters menu.

Søndag den 19. august

Efter morgenmaden holder vi som sædvanligt generalforsamling kl. 10, hvorefter der vil
blive en mindre udflugt, hvor vi vil møde ligesindede venner fra Ærø Motorveteraner.

Klubkonto

Nordjysk Bank
Reg. nr. 7456
Konto nr. 1039756
IBAN-nr. DK8574560001039756
SWIFT / BIC code: NRSBDK24

Bestilling af færge foregår således

Deltagerne bestiller og betaler selv færgen på fuldkommen samme måde, som man vil
gøre ved en privat tur til øen. Dette foregår på færgeselskabets hjemmeside eller ved
telefonisk kontakt til Ærøfærgerne tlf.: 62 52 40 00
www.aeroe-ferry.dk
Bemærk: der kan frit vælges mellem overfarten:
SVENDBORG-ÆRØSKØBING, FÅBORG-SØBY eller FYNSHAV-SØBY.
Det behøver ikke være samme overfart ud og hjem.
MEGET VIGTIGT!
Der advares om, at færgerne er forholdsvis små, og let kan blive udsolgt. Det tilrådes
derfor kraftigt at reservere straks med det samme. Træfgruppen kan ikke presse flere
biler ind på færgen, end færgens personale kan, så hvis den ønskede afgang er udsolgt,
så er den udsolgt, og så må man finde en anden afgang, men det er nu engang en del
af at skulle rejse til en ø. Bestil færge nu!

Refusion af færgebillet foregår således:

Da den samlede træfpris på 1925 kr. pr. person indeholder betaling for færgebillet, skal
det beløb, man har betalt for billetten, refunderes. Dette foregår ved, at man henvender
sig i hotellets reception engang i løbet af weekenden og fremviser sin færgebillet og
kvittering for betalingen. Refusion kan ske ved tilbageførsel til dankort eller kontant.

Pris
Tilmelding foregår således

Pris pr. person for træffet er 1925 kr., der inkluderer:
Ovennævnte 2 overnatninger og måltider samt færgebillet til og fra Ærø

Man er tilmeldt når, og først når:

1. Betaling for træffet er konstateret indbetalt til klubkontoen med tydelig angivelse af
navn og
2. Træfgruppen har modtaget udfyldt tilmeldingskupon fremsendt til:
Inge og Niels Jessen, Lindholmvej 20, 6330 Padborg - matinus@bbsyd.dk
Sidste dag for tilmelding er: TIRSDAG DEN 22. MAJ 2018
(men vent ikke så længe med færgen, og så kan du jo lige så godt melde dig til samtidig!)

Indkaldelse til TAD generalforsamling
Hermed indkaldes alle medlemmer af Traction Avant Danmark
til klubbens ordinære generalforsamling på
Ærø Hotel Egehovedvej 4, 5960 Marstal, søndag den 19. august 2018 kl. 10.00.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter.
Alle medlemmer er velkomne på generalforsamlingen, uanset om man deltager i
sommertræffet eller ej.
med venlig hilsen Bestyrelsen
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