TEAM VESPA ØST
Kort beskrivelse af Team Vespa Øst´s opståen og etablering og forløbet op til klubbens 30 års jubilæum.
Nogle unge Vespa kørere i Københavns området mente i sommeren 1989, at der skete for lidt i den gamle
Vespa Klub København. Det var også tilfældet i de mange lokale Vespa klubber i de sjællandske byer, som
ligeledes var opstået i starten af 1950'erne og som nu enten var gået i opløsning eller overgået til at være af
social karakter blandt gamle kammerater og al ære og respekt for det.
Derfor satte initiativgruppen en lille annonce i en københavneravis om at der ville blive holdt et orienterende
møde d. 3. august 1989, kl.14 på Københavns Rådhusplads, for at se om der var interesse for at etablere en
ny Vespa klub.
Fremmødet var både overraskende og overbevisende, idet 30 Vespa kørere og nogle med passagerer, linede
op foran rådhuset og tiltrak sig stor opmærksomhed fra tilfældigt forbipasserende.

Fremmødet d. 3.august 1989 af Vespa kørere som blev til starten på en ny Vespa scooter klub i København

Her ser vi Bent Schousen, hvis 2 børn får en tur på en Vespa fra 1967

Et kik ned over rækken af Vespa´er

Initiativtagerne indsamlede underskrifter fra de interesserede Vespa kørere, som på stedet betalte et
forskudskontingent på 30 kr. for at vise at man var seriøst interesseret.
Derefter blev de forhåndstilmeldte indkaldt til stiftende generalforsamling d. 27.november 1989, kl.18.00. på et
advokatkontor på Kbh.´s Rådhusplads nr.59.
Indbydelsen var forsynet med et håndtegnet logo af en Vespa der kørte på en globe og indeholdt klubbens
navn Team Vespa.
Desuden var der en dagsorden, et udkast til vedtægter samt et forslag til kontingent.
Ved generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse, vedtægterne godkendt, samt at det årlige kontingent
skulle være på 30 kr.
Den første bestyrelsesformand var en af initiativtagerne, Mads Felding.

Få år efter etableringen blev ordet "Øst" tilføjet for dog at markere en lokation og som ikke skræmte evt.
Vespa kørere fra hele Sjælland i at melde sig ind i en "Københavnerklub".
Klubbens første køretur fandt sted d. 5. maj 1990 fordi folk på det tidspunkt så ville have hentet deres
nummerplade hos forsikringsselskabet, hvor pladen havde været deponeret medens forsikringen hvilede i
vintermånederne.
Den første tur startede og sluttede på Kbh. Rådhusplads og gik lidt på må og få rundt i byen for at vise sig
frem og derefter ud af byen til Eremitageslottet, hvor deltagerne på forhånd var opfordret til at medtage
picnickurve med forsyninger, som blev indtaget i det grønne.
Den nye Vespa klub opstod fordi initiativtagerne savnede aktiviteter og derfor har der siden starten været
planlagt et aktivitetsprogram for den kommende sæson, omfattende kørsel i bymiljø, ture i omegnen, lidt
længere ture til interessante steder på Sjælland og ”Sydhavsøerne”, weekend ture til Fyn og Jylland for at
træffe andre Vespa klubber. Sverige har gennem flere år været mål for gentagende ture, f.eks. Kullen og
Trelleborg.
Der er blevet tradition for at klubben byder på en forfriskning undervejs på turene, hvis det er muligt.
Desuden er det blevet en tradition, at der uden for køresæsonen afholdes et par vintermøder.
Tidligt i forløbet opstod idéen at afholde et årligt møde for klubbens medlemmer og som en hyldest til
scooteren, invitere scootere af alle andre fabrikater med og kalde dagen for Scooterens dag.
For at gøre det nemt at huske, blev det besluttet at Scooterens dag altid skal ligge på d.1. juli uanset
ugedagen skifter fra år til år. Da der ikke kunne opnås permanent tilladelse til at det blev afholdt på
Rådhuspladsen, valgte man at mødestedet blev på det nærliggende Axeltorv, som er blevet en tradition, også
selv om mødestedet nu er flyttet til nabopladsen, foran Palads biografen.
Blandt Team Vespa Øst´s medlemmer er næsten alle modeller og årgange repræsenteret, men
sammenhængskraften er stadig interessen for Vespa, glæden ved at køre på arrangerede ture sammen og
det kammeratskab der opstår.
Lige fra starten har klubben haft et klubblad, først i form af 2 - 4 spritduplikerede A4 sider holdt sammen med
en hæfteklamme i øverste venstre hjørne. Senere udviklede klubbladet sig til at være på glittet papir og i A5
format med beskrivelser fra arrangementer og afholdte ture og med fotos i farver. Da digitaliseringen slog
igennem valgte bestyrelsen at overgå til den elektroniske form, som er både billigere og hurtigere.
Dermed var der skabt en hjemmeside, som har været administreret stabilt og dygtigt af et medlem af
bestyrelsen og den samme stabile indsats er ydet af klubbens kasserer. Derimod har formandsposten i de
forløbne 30 år været udfyldt af 6 - 7 personer. Bestyrelsesarbejdet er - og har altid været ulønnet.
Team Vespa Øst´s 30 års jubilæum blev markeret med et vellykket weekendarrangement på Orø kro.
Må gode ønsker følge Team Vespa Øst´s fortsatte beståen.
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