
Årstræf 2022 10. - 12. juni 

Morgan Club Denmarks årstræf for 2022 afholdes med udgangspunkt i det smukke Ry (Østjylland) 

Som arrangør er det et mix af Margot og Lars Ottesen, der står for turen mm.; samt Henrik Kusk 

står for hotel mm. 

Selve årstræffet finder sted lørdag den 11. til søndag 12. juni, men med baggrund i de sidste års 

erfaringer mødes vi allerede fredag den 10.juni, for en lille ”tår kaffe” og en lille hyggetur. 

Ellers mødes vi på Hotel Ry. 

Fredag aften er for egen regning og behov. 

I kan vælge at spise på hotellets ”Gastro Pub”, restauranten eller et af de øvrige spisesteder i Ry. 

Lørdag den 11. juni 2022 

Vi mødes ved Morgan Danmark i Hemstok kl. 10. hvor Joan, Søren og Jesper vil være vært for en 

kop kaffe og en bid formiddags brød. 

Det er også her, hvor de der ikke har overnattet i Ry støder til. 

Når vi er parate (ca. kl. 11) kører vi en tur gennem Søhøjlandet, Vi besøger undervejs Silkeborg 

Bad, hvor der spises frokost, der består af en sandwich med en øl eller vand. Pause på ca. timer der 

kan bruges til at besøge bunkermuseet eller se på kunst efter eget valg. 

De der har lyst til at besøge Gubsø Garage, ca 9 km fra Silkeborg Bad) kan benytte lejligheden her, 

men der indgår ikke et fastlagt besøg i programmet. 

Efter at have spist frokost går turen videre og vi besøger Vrads Station, der en del af 

veteranjernbanen Bryrup - Vrads.  Der vil vi drikke eftermiddagskaffe kl ca 15.30. Så går turen 

tilbage til Ry Hotel, hvor der er generalforsamling kl ca 17. 

Efter generalforsamlingen serveres der en 4-retters festmenu i eget festlokale. 

Menu’en betales sammen med arrangementet, mens vine er for egen regning. 

Arrangementet afsluttes med morgenmad søndag, inden det går hjemad igen. 

 

Hotellet har i alt 50 værelser; 10 Superior værelser og 40 standardværelser, - vi har forud reserveret 

35værelser fra fredag til lørdag og 45 værelser fra lørdag til søndag. 

 



Tilmelding senest. 10. maj 2022 aht. til værelsesreservationerne, men hvorfor ikke tilmelde Jer 

allerede nu       

Betaling for deltagelse indbetales på klubbens konto  1551 3719413404, se vedhæftede prisblad.    

Husk at mærke ”Årstræf 2022” og Jeres navn                                               

 

Margot og Lars: ottosenmargot@gmail.com 

Henrik Kusk: morganweb.dk@gmail.com 

Download printervenlig version her 

Prisblad - Årstræf for Morgan Club Denmark 2022  

  

Pris for værelser (samme pris for enkeltværelser som dobbeltværelser)  

  

Standard 704,00 

Superior 879,25 
  

Lørdag: 4-retters festmenu til 498- 498,00 
  

Forplejning lørdag (frokost) 200,00 
  

  

Dvs. at vi når flg. priser:  

  

2 personer - fuldt program; fredag til søndag i Standard værelse 2.804,00 

1 person - fuldt program; fredag til søndag i Standard værelse 2.106,00 
  

2 personer - lørdag til søndag i Standard værelse 2.100,00 

1 personer - lørdag til søndag i Standard værelse 1.402,00 
  

2 personer - fuldt program; fredag til søndag i Superior værelse 3.154,50 

1 person - fuldt program; fredag til søndag i Superior værelse 2.456,50 
  

2 personer - lørdag til søndag i Superior værelse 2.275,25 

1 personer - lørdag til søndag i Superior værelse 1.577,25 
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