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Styrelsen har haft ett flertal informella möten på Ukreda samt ett flertal
protokollförda sammanträden.
Under hela våren 2021 var det verksamhet i verkstaden på Ukreda varje
onsdag.
24/4 Plöjning i Stubbarp med ett tiotal deltagare samt en del
åskådare. Som vanligt en trevlig start på våren trots en kylig
dag.
Maj Under maj månad hyvlades det takstickor till Råås kvarn.
23/6 En onsdag då vi samlades för öppningen av Museet.
Städning samt en och annan korv grillades.
20/6 Veteranmotorklubben samt ”Törpa pojkarna med flicka”
höll i underhållningen med korvgrillning/musik på Solängens äldreboende.
En mycket uppskattad stund för de boende.

Juli Ny gärdesgård sattes upp då den gamla gjort sitt. Arbetet med
scenen påbörjades.
6/7 Veteranmotorklubben samt ”Törpa pojkarna med flicka”
höll i underhållningen med korvgrillning/musik på
Solängens Demensboende. En mycket uppskattad stund för de boende.
15/7 Street Week kom och besökte Ukreda då de hade en ”check
point vid vår fina mack. Drygt 150 bilar passerade.
21/7 Årsmöte uppe på Ukreda. Årsmötet var senarelagt pga
pandemin.
Museet var öppet under sommaren med många besökare.
7/8 Dragning av Traktorlotteriet. Första vinst gick till Peter
Vesterberg från Mjölby som den 27/8 kom och hämtade vinsten
4/9 Veteranmotorklubbens 20-års Jubileum. Där Adorena och Carl
Erik Thörn samt Trio med Bumba underhöll festdeltagarna.
15/9 Efter en tävling vann Gun-Britt Öberg från Bro namnförslaget av
vår nya scen. Scenen heter nu mera ”Ydre Veteranveranda”
Under hela hösten 2021 var det verksamhet i verkstaden på Ukreda varje
onsdag.
4/12 Veteranmotorklubben visade upp sin verksamhet samt bjöd på
skinksmörgås, dricka, kaffe och kaka på Ydre Julmarknad.
13/12Veteranmotorklubbens egna Luciatåg rullade genom byn. En
tradition som är uppskattad.

15/12Grötfesten på ukreda samlade ca 30 personer. En härlig
avslutning på året.
Ett stort tack till alla som på något vis bidraget till vår verksamhet under året.

Styrelsen tackar för visat förtroende för verksamhetsåret 2021
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