
 
OPTAKTEN 
 
For godt et år siden snakkede undertegnede (Michael Nielsen) 
og Peter Engedal sammen om det ville være noget at prøve og 
samle motorcyklister der var fyldt 40 år. 
Vi var meget i tvivl, om der mon ville være så mange, at der 
kunne blive en klub ud af det, og om andre i den aldersgruppe 
mon ville være interesseret i nogen form for klubliv. 
Ved Touring.klub weekend løb vi på Anker Jensen fra Hanst-
holm og han var fyr og flamme. 
Senere snakkede vi med Inger Munk og hun var også med på 
ideen. 
Så var vi fire, og det kunne der blive en ganske hyggelig week-
endsammenkomst ud af, og måske kunne vi være så heldig at 
lokke en 5-6 stykker mere med, hvis vi nu gjorde god reklame 
for sagen. 
På et tidligt tidspunkt fastsatte vi datoen for det første ”Senior-
Træf”, og under en vintertur til Nordjylland, hvor Peter var 
med i min sidevogn (nogle har sikkert hørt den grufulde beret-
ning af Peter), besøgte vi pladsen i Als og bestilte plads på Als 
Kro. 
I løbet af vinteren og foråret gjorde vi al den reklame, som det 
overhovedet var muligt. 
Der gik pressemeddelelser ud til alt hvad der havde det mindste 
med motor og motorcykler at gøre.
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Og det gav pote – i en grad som hverken Peters eller min vilde-
ste fantasi havde kunne forestille sig. Det strømmede ind med 
telefonopringninger, det var folk der ville komme til Senior-
Træf, men de fleste var også meget interesseret i oprettelsen af 
en Senior klub. 
Det hele skulle foregå meget uhøjtideligt og uden de store 
foranstaltninger. Hjemmefra havde vi lavet et udkast til ved-
tægterne, fået sponseret nogle præmier og aftalt plads og lokale 
på kroen. 
 
SENIOR TRÆF 
 
Da de to initiativtagere ankom til pladsen på stranden ved Als 
var der allerede kommet nogen. Det blev til i alt 8 deltagere 
fradag aften. Sådan en fradag aften er altid hyggelig, ikke 
mindst Peter Engedal er en god fortæller og den føromtalte 
sidevognstur blev meget malende berettet. 
Lørdag strømmede det til, det var ikke muligt at gøre det op 
præcist, men vi regner med at ca. 60 personer besøgte dette 
første danske Senior Træf. 
Et ældre par i en fastliggende campingvogn stille deres fjern-
syn til rådighed, så de fodbold interesserede kunne få set lørda-
gens kamp. Ellers var der ikke noget arrangeret, det hele gik op 
i snak. 
Cirka 35 personer overnattede i telt og på Als kro. 
 
STIFTENDE GENERALFORSAMLING  
 
Søndag morgen kom der flere folk til, og kl. 10 begav alle sig 
over til kroen. 
Efter velkomsten uddelte Peter Engedal præmierne: 
Længstkørende mand:  Svend Åge Johansen fra Nykøbing 
Falster. 
Længstkørende dame:  Inge Munk fra Risskov 
Ældste deltager: Mogens Forskov fra Ålbæk (60år)
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Der var kun to punkter på dagsordenen. Det første var at få 
vedtaget nogle love. det omdelte udkast blev nøje gennemgået 
og rettet til. Herunder blev det endelige klubnavn vedtaget, 
nemlig: SENIOR-MC-DANMARK. Det blev også vedtaget at 
udskrive en konkurrence blandt medlemmerne om et logo til 
foreningen. 
Der skulle efter vedtægterne, vælges en bestyrelse på 5 perso-
ner med tilhørende suppleant og kritisk revisor. 
Inge Munk blev formand og de 4 øvrige blev: 
Mogens Forskov, Vagn Gjerland, Erik Jensen og Michael 
Nielsen. Bent Willy og Just Linvald blev suppleanter og Jørgen 
Petersen revisor. 
Den endelige ordlyd af de ændrede paragraffer i vedtægterne 
var i mellemtiden blev forfatter og den kunne godkendes af 
forsamlingen. 
Mødet sluttede med at Vagn Gjerlang foreslog at give initiativ-
tagerne en klapsalve, som disse hermed takker for. 
 
BESTYRELSESMØDER  
 
Straks efter generalforsamlingen blev der holdt et kort bestyrel-
sesmøde. 
Mogens Forskov blev valgt til kasserer og undertegnede påtog 
sig at klare sekretærjobbet. 
Der skulle satses på at holde en weekendsammenkomst i en 
spejderhytte ved Lillebælt i september måned og at udskrive en 
logokonkurrence i det materiale der udsendes hurtigst muligt. 
Kassereren og sekretæren aftalte indbyrdes hvordan første 
udsendelse til medlemmerne skulle foregå. 
 
SENIOR WEEKEND 
 
Foreningen har lejet ”Kridthuset” ved Føns Strand ved Lille-
bælt, ca. 12 km sydøst for Middelfart. 
Det er en spejderhytte med soveplads til 38 personer, udenom 
er der masser af teltplads, og der er ca. 6 km til sr. Åby, hvor 
de mere luxiøse sikkert vil kunne finde et hotelværelse. 



Det er meningen at udsende mere detaljeret indbydelse ca, 3 – 
4 uger før arrangementet. 
 
LOGO - KONKURRENCE 
 
Som det blev aftalt på generalforsamlingen, udskrives hermed 
en konkurrence om et ”logo” (klubmærke). 
Alle medlemmer inviteres til at være med. Lav et forslag til 
klubmærket for den nystartede forening. Eneste betingelse er, 
at mærket skal indeholde navnet: ”Senior MC Danmark”. 
Forslag bedes indsendt til formanden (se forsiden) inden den 1. 
september. 
Det er så meningen, at mangfoldiggøre alle forslagene og sende 
dem ud sammen med den endelige indbydelse til weekenden 
ved Føns Strand. 
Det er så meningen at der skal stemmes om forslagene, og de 
sidste vil kunne afgive deres stemme ved sammenkomsten. 
Det forslag der bliver vinder vil vi hurtigst muligt få lavet 
selvklæbende mærker af. 
 
For at sætte lidt skub i det hele bringer jeg her mit forslag, i 
håb om at mange vil komme på en bedre ide. 

Michael. 
 

Næste udsendelse: Først i september 
Sidste frist for stof til denne er 25. august. 
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