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Formandsskriv til Senior Nyt nr. 1 2009 

 

Kære alle 

Jeg vil starte dette ”formandsskriv” med at 

fortælle, at jeg har besluttet mig for at gå af 

som formand allerede ved den forestående 

generalforsamling. Jeg har ikke længere 

den fornødne energi og lyst til at fortsætte 

endnu et år som formand og synes derfor, 

at en ny lige så godt kan komme til nu. Det 

vil ikke være formålstjenligt hverken for 

mig eller klubben at tage det sidste år i min 

periode, og der er derfor på den 

forestående generalforsamling valg af ny 

formand. 

 

Forinden jeg havde taget denne beslutning, 

var nedenstående indlæg til bladet allerede 

skrevet, og jeg vælger at lade denne tekst 

være mit sidste formandsskriv. 

Igen står vi foran endnu en ny mc sæson. 

Det kan undre mig, at der nu igen er gået 

3-4 måneder, hvor man ikke har kørt på 

motorcykel , og mens man sidder der og 

smiler lidt forventningsfuldt, planlægges 

mangt og meget . Der ligger nu en frihed 

og en trang til oplevelser foran sig – og 

selvom man godt ved, at ikke alt bliver 

realiseret, så er disse drømme vigtige. Der 

er mange, der ikke tillader sig at gøre det, 

de helst vil – ikke tør prøve deres drømme 

af. Der er også mange, der af en eller 

anden grund ikke har muligheden for det, 

så derfor skal vi ta’ de oplevelser, vi 

drømmer om at få – mens vi kan gøre det. 

Jeg drømmer om turen ad Sønderskovvej 

mod Hals, når anemonerne lige er sprunget 

ud og gør skovbunden hvid og med 

Limfjorden ganske nær. Jeg drømmer om 

turen gennem Storskoven i Dronninglund 

når bøgen er sprunget, og jeg kører ud og 

ind af træernes skygge. Jeg drømmer om 

udsigten over Limfjorden mod Gjøl, mens 

jeg holder højt på den lille P-plads mellem 

Sønderholm og Klitgårde. Jeg drømmer 

om ….. ja, bare at køre ud til gode 

oplevelser.  

Jeg håber på, at sæsonen i Senior klubben 

bliver god. At der bliver nogle gode og 

velbesøgte træf. At der er mange der har 

lyst til at lave en tur, madpakke- eller 

kaffetur. Et forslag om en weekend på 

Touring Camp eller noget helt andet, som 

kan gøres med den fælles interesse vi har – 

nemlig at køre på MC. Forleden sad jeg og 

kiggede i et 10 år gammelt Senior Nyt. På 

bagsiden af bladet var annonceret 13 

forskellige arrangementer, som man kunne 

køre med på. Så mange kan der ikke 

stables på benene mere, og det synes jeg er 

lidt ærgerligt. Hvordan kan det være? – 

Har vi for meget om ørene til at arrangere 

noget, eller er man bange for ikke kan gøre 

det godt nok. Det er ikke meningen, at det 

skal være ”friserede” ture, man foreslår – 

mindre har også ret. 

Har du en ide til en fællestur eller andet 

arrangement – så kom frem med den. Skal 

du ha’ hjælp til at beskrive det, så hjælper 

bestyrelsen gerne, er jeg sikker på. 

Hermed ønsket om en fed oplevelse, når du 

skal have den 2-hjulede ud af vinterhiet og 

sæsonens første tur ikke længere er noget, 

du bare går og drømmer om.  

Rigtig god sæson 2009! 

Dorthe 

 

-----000----- 

 

"Elsk din nabo, men fjern ikke hækken." 

Johnny Ray 

 

-----000----- 
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Forårstræf med generalforsamling 17-19/4 – 2009. 

 

Det årlige forårstræf med generalforsamling afholdes i ”Jomsborglejren” i Hornsved som er 

beliggende i Hornsherred nord for Jægerspris i Nord-sjælland. 

For at deltage skal der for overnatning i telt betales det latterligt lave beløb kr.: 300,- mens 

der for indendørs overnatning må erlægges kr.: 400,- 

Tilmelding skal være foretaget senest d. 27/3. 

 

For at komme til stedet køres der fra Frederikssund over Isefjorden og derfra mod nord 

gennem Jægerspris mod Kulhuse. Når man nærmer sig destinationen vil der være skiltet med 

de kendte Senior-skilte. 

 

Lejrens adresse er: Jomsborglejren 

Jomsborgvej 32, Hornsved,  3630 Jægerspris 

Tlf.: 4753 0011 

 

Dette prægtige arrangement vil blive iscenesat af: 

Lise & John Rasmussen, Harry Søvndahl, Bruno Pedersen og William. 

Vel mødt med godt humør. 

-----000----- 

Vintertræf 2009               

Fredag  Gule ærter, flæsk, pølse, sennep og rødbede  

Lørdag   

Morgenmad  Kaffe, rundstykker, ost, marmelade, cornflakes 

Frokost Sild, frikadeller m/rødkål, æg, tomat, leverpostej,  pålæg og 

krydderfedt 

Fællestur  Thingbæk kalkminer 

Eftermiddagskaffe Nybagte boller m/smør og kringle m/marcipan 

Film  The Worlds fastest Indian med Anthony Hopkins 

Middag Nakkefilet, oksesteg, lammekød, flødekartofler, græske 

kartofler, og sauce + 2 slags salater m/dressing  

Dessert  Valnøddefromage på nøddebund 

Natmad  Rugbrød m/ dagens pålæg 

Søndag 
Morgenmad  Kaffe, rundstykker, ost, marmelade, cornflakes 

 

Hvad var det for en masse mad? 

Åh – såmænd blot menuen på klubbens vintertræf! 

Værterne var  Anna Lise og Jens Børge, Harry og Bruno. 

Bruno til tider iført stiveste puds m/bowler  



5 

 

Hvis vi skal indikere den kommende sæson med dette års vintertræf, bliver der rent 

oplevelses- og menumæssigt meget at byde på i sæsonen 2009. (Der var måske lige de gule 

ærter, der var lovlig tynde) 

Værterne kræsede for os på alle måder med betjening og god menu, og perfekt var det om 

lørdagen, da et fint lag sne lagde sig på træerne og landskabet omkring Kølhøjhus. Vi var 

små 40 der havde meldt os til træffet, og med et par afbud løb det op på 37 – måske ikke 

mange, men ikke unormalt til et vintertræf, når der kigges tilbage i analerne. Lørdag 

eftermiddag var der arrangeret en tur til Thingbæk Kalkminer, der ligger ikke langt fra 

Kølhøjhus, men dog nærmere ved Rebild 

Bakker. 

Efter en del år med kalkbrydning i minen 

besluttede ejeren billedhuggeren Anders 

Bundgård at gøre minen til et 

skulpturmuseum. I dag huser minen en del 

gipsmodeller ( bl.a. Cimbrertyren i Aalborg 

og Gelonspringvandet i København), som 

vi nu var nogen, der syntes havde godt af 

en tur med algefjerner, knofedt og en gang 

flydende Ajax. 

Kalkminen er tilholdssted for flagermus 

(hele 5 arter). De var selvfølgelig gået i 

dvale – men dog et par stykker, der 

baskede rundt over hovederne på os. 

Efter hjemkomsten til kaffe og hjemmebag 

(Brunos) havde Knud Konge arrangeret 

Senior Mini-bio i et lokale, hvor han 

fremviste en dejlig varm film – autentisk 

om Burt Munro, der i 1967 satte 

hastighedsrekord med en modificeret 

Indian fra 1920 – på saltsletterne i Utah. 

Fin film! – fremragende spillet af Anthony 

Hopkins. 

 

Lige så snart vi havde fået glippet filmen ud af øjnene, kunne vi sætte os til et veldækket 

bord og indtage en udsøgt middag, som Astrup Kro havde stået for. Maden var efter min 

mening ualmindelig lækker – især nakkekam og dessert var smows.  

Det var ikke alle, der ”nåede så langt” som at få del i den gode mad. Vanen tro var der nogle, 

der kørte på det lokale værtshus, mens andre kørte på den arrangerede fællestur. Og 

værtshusbesøg tærer åbenbart på kræfterne, for der blev for nogen brug for en ”morfar” både 

inden, under og efter middagen.  Enkelte så jeg slet ikke igen, så det var for dem en kort 

fornøjelse, det træf. 

 Til arrangørerne vil jeg sige tak for arrangement af vintertræffet 2009, og fordi nogen af Jer 

igen har vovet pelsen at stille op som arrangør – og det allerede til forårstræffet. 

Venligst Dorthe 

-----000----- 
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26. internationale sommertræf afholdes i år på ”Marvede gamle skole” nær Næstved d. 

5 – 7/6 2009. 

 

Dette arrangement som er annonceret ud over landets grænser tilrettelægges af: 

Pia & Jens Erik samt ”De blå baretter” . 

Nærmere om arrangementet i næste blad. 

-----000----- 

Redaktøren har ordet (i sin magt). 

 

Jeg har truffet en beslutning som ikke er til at omgøre (ændre). 

Når der i år 2010 er generalforsamling vælger jeg at trække mig tilbage fra redaktørposten 

efter da at have lavet Senior-Nyt i 18 år. 

Dette blot for at forberede Jer på at der da skal vælges en ny redaktør. 

Der er nu et helt år til at finde en ny som vil videreføre bladet som jo er vores ”klubhus”. 

Jeg har selv prøvet at finde en afløser, men er indtil nu ikke stødt på nogen som er villig til at 

overtage pladsen. 

Så derfor:    Det er på tide at komme ud af hullerne og finde min afløser. 

 

De allersødeste hilsner fra 

Redaktøren 

-----000----- 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Kort referat fra det store bestyrelsesmøde 

d. 14.02.2009 

Ny formand 

Konsekvenser og tiltag efter formandens 

beslutning om at træde tilbage allerede 

ved den forestående generalforsamling 

blev drøftet. Emne til formandspost blev 

foreslået og derefter kontaktet – desværre 

med negativt resultat.  

Klubben om 10 år  

Formanden fremlagde sine synspunkter 

med henblik på at ”fremtidssikre” klubben 

rent medlemsmæssigt. Bl.a. ved fokus på 

mere mc kørsel, kvaliteten af det sociale 

samvær i klubben samt et tidssvarende og 

nyt program og design af hjemmesiden. 

Elementer, som formanden fandt vigtige 

for at rekruttere nye og gerne yngre 

medlemmer til klubben. 

Garantbevis 

Generalforsamlingen 2008 godkendte 

kassererens beretning efter nogle 

spørgsmål om garantbeviset og 

sikkerheden i det. Sådan lyder referatet fra 

Senior-Nyt nr. 2 2008. Forløbet efter 

beskeden om negativ indfrielse blev 

evalueret og konkluderet derved, at 

bestyrelsen ikke mente at kunne have gjort 

en anderledes indsats, end tilfældet er. De 

25% af garantikapitalen er frigivet og 

overført til den nye konto, og Ø. 

Brønderslev Sparekasse kontaktes 

jævnligt for at høre, hvornår garantbeviset 

kan indfries. Der bliver i formandens 

beretning til generalforsamlingen en 

nøjere gennemgang af hele forløbet, og 

det skal fastslåes i skrivende stund, at 

resten – de 112.000 kr. ikke er tabt – 

beløbet står på konto i sparekassen, men 

kan ikke indfries, før sparekassen ta’r 

beslutning herom. Der er dog tit i disse 

dage meldinger om, at banker og 

sparekasser går konkurs - på trods af 

tidligere garantier om god økonomi, så 

ingen kan vel garantere noget som helst. 

Generalforsamlingen 

Dagsorden og det praktiske blev 

gennemgået og emner til valg foreslået. 



7 

 

Indkommet forslag fra Knud Hein vedr. 

afholdelse af jubilæum blev drøftet ift. 

jubilæumsarbejdsgruppens forslag + det 

mindre arrangement, der er påtænkt i Als 

som et nostalgisk træf. Dette beskrives i 

Senior Nyt, så medlemmerne ved, hvad de 

skal forholde sig til. Man afventer 

generalforsamlingens afgørelse.  

Anbefaling af, at kontingent og 

indmeldelsesgebyr forbliver uændret. 

Kassererens beføjelser 

Aftalt at generalforsamlingen tager stilling 

til, om der til næste generalforsamling skal 

fremsættes forslag til vedtægtsændringer 

mht sikring af kassererens beføjelser – 

eller det er tilstrækkeligt, at denne sikring 

er beskrevet i fuldmagten til banken (som 

det er nu). 

Bestyrelsen lægger op til, at man beholder 

Danske Bank som pengeinstitut - uanset 

kasserer. Tidligere skiftede man til lokal 

bank/sparekasse ift., hvor kassereren var 

bosat. 

Kassererposten 

John Rasmussen trådte som 

bestyrelsessuppleant ind på denne post 

med virke indtil generalforsamlingen. 

John er villig til at stille op som kasserer 

på generalforsamlingen. 

Træf 2010 

Mulige fremtidige træfsteder blev vendt. 

Der er udarbejdet kontrakt på 

Forårstræffet Remmerstrand d. 23.–25. 

april 2010. Aftalt at der generelt laves en 

fyldestgørende overdragelsesforretning til 

de nye bestyrelsesmedlemmer, der 

overtager opgaverne efter de nuværende. 

Anderledes træf 

I slutningen på mødet blev ideer til 

anderledes træf foreslået den nye 

bestyrelse: mere primitive, en blanding, á 

la vildmarkstræf, mere mc kørsel, 

primitive campingtræf, teltcamping, lave 

mad selv, købe evt. ét varmt måltid ude 

o.s.v. – alt sammen for modvirke, at 

træffene kommer til at være for ens – for 

forudsigelige - at der er træf for enhver 

smag. 

Skal der være anderledes træf blandet med 

de træf, som vi kender i dag, bør 

arrangørerne have en ”model” at arbejde 

udfra. Der bør desuden laves en 

planlægning for eks. et år ad gangen, så 

arrangørerne ved, hvad de melder sig til.  

Dette var essensen fra mødet 

Venligst Dorthe 

-----000----- 

 

Lørdag d. 2. maj. Løvsprings/madpakketur. 

 

Vi mødes på p-pladsen ved Q8-tanken, Roskilde i vestlig retning kl. 11,00. 

Derfra kører vi ud på de små veje, hvor vi øver os i at køre i sving. 

Evt. afslutning på Motel Nordens cafateria. 

Man kan køre med så længe tid og lyst rækker. 

Mobil: 2865 6750   342-46 William. 

 

Lørdag d. 19. sept. Løvfalds/madpakketur. 

 

Vi mødes på p-pladsen ved Q8-tanken, Roskilde i vestlig retning kl. 11,00. 

De små veje kalder, hvor vi i løbet af sæsonen har fået styr på kørejernet. 

Tid og lyst afgør hvor lang turen bliver. 

Mobil: 2865 6750   342-46 William. 
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P.S. Til begge ture, husk madpakke og godt humør, vel mødt. 

BMWenlig hilsen   342-46 William. 

 

-----000----- 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 18. April 2009 kl. 13.00 i 

Jomsborglejren v/Jægerspris 

I bedes medbringe denne dagsorden til generalforsamlingen! 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere 

Formandens beretning 

Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab 

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesbegyr for 2010 

Indkomne forslag 

Afholdelse af 25 års Jubilæum – fra Knud Hein (017-37) 

Valg af formand 

Formanden har valgt at træde tilbage 1 år ”før tid” 

Valg af kasserer for en 2 årig periode 

Bestyrelsen foreslår John Rasmussen (151-46) 

Valg af kasserersuppleant for en 2 årig periode 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode 

Bestyrelsen foreslår Anne Bjerrum Balslev (615-65) 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode 

Valg af 1 suppleant for en 1 årig periode 

Valg af en bilagskontrollant for en 1 årig periode 

Willy Handgaard ønsker genvalg 

Valg af en bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode 

Jan Nygård Jensen ønsker genvalg 

Skal der være forslag til vedtægtsændringer på næste generalforsamling ang. fastlæggelse 

af kassereres beføjelser  – eller vil det være tilstrækkeligt med denne sikring i fuldmagten 

til banken. 

Eventuelt 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  

 

-----000----- 

 

I dag bruges der flere penge på silikonebryster og Viagra, end forskning i Alzheimer.  

Om 30 år sidder vi så med store bryster og stådreng... og ingen kan huske hvorfor!  

 
Når du er ung, kan du vælge & vrage!  

Når du bliver ældre, kan du vælge mellem vragene 

 

-----000----- 
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Nyt fra Udenrigsafdelingen 

Træf i Norge 

1.: Vores venskabsklub Senior MC Norge fylder 20 år og sætter alle sejl til. Se hele 

invitationen med priser og tilmeldingsfrist på www.senior-mc-danmark.dk  eller link her 

fra. Hvis man tager overfarten Frederikshavn/Larvik, er der mulighed for norsk eskorte fra 

Larvik. 

Folk, der er interesserede i dette arrangement, men ikke råder over en pc, kan kontakte 

undertegnede, så sendes kopi af invitationen gerne til vedkommende. 

 

 

 

 

AVDELING ØST INVITERER 

TIL 

STORT JUBILEUMSTREFF PÅ 

GAUTEFALL HOTELL, 

TELEMARK 

4. - 6. SEPTEMBER 2009 

 
 

 

2.: Senior MC Norge, Avdeling Aust Agder afholder som sædvanligt Sørlandstreffet 2. 

weekend i august (7-9. august) i Hove leirsenter på Tromøy ved Arendal. Også her er der 

flere informationer via link på www.senior-mc-danmark.dk  

 

Træf i Belgien 

Vore venner i den belgiske klub Houtland Motorsport afholder deres 

årlige 40+ træf (Houtland 38) i weekenden 1-3. maj. 

Det er et lukket træf, som kræver en personlig invitation med 

efterfølgende bindende tilmelding. Hvis I kunne ha' lyst til en 

forårstur til Belgien, må I kontakte mig, så vil jeg formidle kontakten. 

  

Træf i Tjekkiet 

10. Internationale Phoenix Rally afholdes 7-11. juli på campingpladsen i 

den lille by Hovezí nær grænsen til Slovakiet. Det er et lille hyggeligt 

træf, hvor hele familien sagtens kan deltage. Træffet er åbent for alle, 

og der kræves ingen tilmelding på forhånd. Se mere via link på: 

www.senior-mc-danmark.dk 

 

Mvh. Lene - "Udenrigsministeren" 

 

 

-----000----- 

 

"En gennemsnitlig, rask, veltilpasset voksen står op klokken halv otte og har det ad 

helvede til." 
 

http://www.senior-mc-danmark.dk/
http://www.senior-mc-danmark.dk/
http://www.senior-mc-danmark.dk/
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Plan for arrangement af Nostalgiske træf i Als (ved Hadsund): 
Med henvisning til Knud Heins forslag til 

generalforsamlingen ang. markering af 

jubilæet og det, som Knud skriver som 

snak om et mere eller mindre uformelt 

møde på engen/stranden neden for kirken i 

Als, hvor den første spæde start fandt sted, 

vil jeg her orientere om, hvad der var 

hensigten og hvad der allerede er planlagt 

vedrørende dette arrangement. 

Jeg har i et par år gået og tænkt over, at det 

var sjovt at arrangere en tur til det sted, 

hvor klubben i sin tid blev oprettet. Et 

Nostalgisk Træf, hvor nuværende og helt 

”gamle” medlemmer fik mulighed for at 

hilse på hinanden og udveksle historier om 

dengang, da klubben blev til. Jeg havde 

forestillet mig dette sideløbende med 

Jubilæumsfesten, som vi jo har udskudt. 

Olav Christjansen lagde som ”førerhund” i 

2006 turen omkring træfstedet, der ligger 

helt ned til vandet lige neden for muren til 

Als Kirke. Og allerede før vi blev klar 

over, at vi ikke havde rådighed over vores 

penge til at holde Jubilæumsfest for, var 

jeg i gang med at arrangere dette. Jeg har i 

samarbejde med Olav, Erik fra Ikast og 

Kong Knud gennemgået de allerførste 

medlemslister og fundet nuværende 

adresser på nogle af de første medlemmer. 

Olav og jeg var i Als i sensommeren 2008 

og så på egnede steder, hvor der var plads 

til, at vi kunne mødes. Og vi var på Als 

Kro og Badehotel og snakke med dem om 

et evt. arrangement. Det var her på Kroen, 

at den første generalforsamling blev 

afholdt. 

 

Der var på campingpladserne ikke egnede 

lokaler, og vi har derfor reserveret et stort 

lokale på Als kro og Badehotel lørdag den 

11. Juli hvor vi kan få lov at være hele 

eftermiddagen. Der er bestilt kaffebord, 

idet vi på daværende tidspunkt regnede 

med, at vi også skulle holde jubilæumsfest 

– og fordi vi forventede, at nogle at de 

tidligere medlemmer gerne ville køre hjem 

samme dag. 

Jeg har kontaktet Mariager Fjord 

kommune om mulighed for at slå telt op 

for natten på selve ”åstedet”, og dette er 

der givet tilladelse til af Borgerforeningen. 

Ellers er der 2 campingpladser i Als, hvor 

man kan slå sit telt op - Hotellet har kun få 

værelser desværre. 

Jeg agter at sende invitation ud til dem, jeg 

har kunnet finde nuværende adresser på 

blandt de første 75 medlemsnumre (godt 

20 personer). 

Og selvfølgelig inviteres Senior MC’s 

medlemmer også via vores blad. 

Sidste tilmelding er den 20. juni til 

undertegnede. 

 

Nu er I orienteret om planer for 

arrangementet, og I har et grundlag for at 

tage stilling til det indkomne forslag fra 

Knud Hein. 

 

Venlig hilsen Olav og Dorthe 

 

-----000----- 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen 2009. 
 

Til Senior MC Danmark! 

Iflg. Vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen indsendes inden d. 1. februar  -  det 

er så det jeg gør. 

Et punkt på dagsordenen bør indeholde behandling af problemerne omkring afholdelse af 

klubbens 25 års jubilæum. 
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Det kan ikke være meningen, at vi ikke kan fejre jubilæet på den omtrentlige dato, hvor 

klubben blev dannet. Det er måske ikke vigtigt for de nyere medlemmer, men for en del af 

os, der har været med fra starten, eller næsten, betyder det alligevel noget. Det gør det f. 

eks. For mig!! 

 

Jeg ved at der har været snakket om et mere eller mindre uformelt møde på 

engen/stranden neden for kirken i Als, hvor den første spæde start fandt sted. 

 

Venlig hilsen Knud ”Kongen” Hein – medlem nr. 017-37 

 

-----000----- 

 

Formanden træder ud af bestyrelsen. 

 

Det indebærer at klubben skal have ny formand på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har prøvet at finde et nyt emne til posten som formand, men det har 

indtil nu ikke været muligt, så nu er det op til Jer, kære medlemmer at finde en 

person som I vil opstille og som vil lade sig opstille og vælge til denne vigtige 

post. Derfor må I nu snakke sammen og prøve at finde en løsning på problemet 

inden generalforsamlingen. Det er Jer der skal have en ny formand, så nu må I 

træde i karakter og vise Jer voksne til at træffe en beslutning. 

 

Mvh. Bestyrelsen 
 

-----000----- 

 

BMW-bokser sælges. 

 

BMW R 80 RT årgang 1983, 188.000 km.  BMW tasker, topboks, tanktaske, lås og ekstra 

baghjul samt lidt reservedele og BMW litteratur. 

En Halvorson to delt safety skinddragt kan indgå i handlen. Kr.: 24.000,- 

 

Verner Olsen (medlem nr. 60) 

Tlf.: +45 5040 3828   e-mail:  verner.olsen@hotmail.com  

 

-----000----- 

 

"Hvordan kan det være at en lille skatteforhøjelse koster dig to hundrede kroner 

 og en stor skattelettelse gør, at du sparer tredive ører?" 

Peg Bracken 

 

-----000----- 

 

mailto:verner.olsen@hotmail.com
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Senior MC arrangementer 2009 
 

*17-19/4 Forårstræf med generalforsamling i ”Jomsborglejren” ved 

Jægerspris. 

 

2/5  Løvspringstur på Sjælland 

  Se inde i bladet 

  arr.: William 

 

*5-7/6 26. internationale sommertræf på Marvede Gl. skole ved 

Næstved 

 

*11/6  Nostalgisk træf i Als i Nordjylland 

  Se inde i bladet. 

 

19/9  Løvfaldstur på Sjælland 

  Se inde i bladet 

  arr:. William 

 

* 25-27/9  Efterårstræf i ”Fjeldholmlejren” ved  

Gjerrild på Djursland 

 

-----000----- 

 

Kvinden råber: 

For helvede her roder... 

Kom nu! Vi bliver nødt til at rydde op - både dig og mig. 

Dit lort ligger og flyder over det hele på gulvet. 

Du kommer til at gå på arbejde uden tøj, hvis ikke vi får vasket lige her og nu! 

 

Manden hører 

Bla, Bla, Bla, Bla, KOM NU! 

Bla, Bla, Bla, Bla, DIG OG MIG 

Bla, Bla, Bla, Bla, PÅ GULVET 

Bla, Bla, Bla, Bla, UDEN TØJ. 

Bla, Bla, Bla, Bla, LIGE HER OG NU!' 

 

-----000----- 

 

Børn på bagsædet kan forårsage ulykker!  

Ulykker på bagsædet kan forårsage børn!  

 

-----000----- 



 

 
 

 

 

 
 

Der fortælles løgnehistorier på træfpladsen ved forårstræffet i 

”Jomsborglejren” ved Jægerspris. 

Det er ikke altid sandfærdige beretninger der kommer frem, men 

ganske underholdende afsløringer. 
 

Senior-Nyt 
 

Nr.2 Maj 2009 
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Formandsskriv 

En forblæst fredag i april 1999, 

hoppede jeg af bagsædet på en 

BMW ved Harrebjerg, og stod midt 

i en flok glade motorcyklister, mit 

første træf i Senior regi. Dengang, 

havde jeg, i min vildeste fantasi, 

ikke forestillet mig, at jeg i dag 

skulle sidde og skrive formandens 

indlæg til Senior Nyt. 

 

Det var med en håndfuld 

sommerfugle i maven, jeg kørte til 

forårstræffet i år. Det er ikke en 

hemmelighed, at der har været en 

del uro i klubben, og jeg frygtede at 

generalforsamlingen skulle udvikle 

sig til et hundeslagsmål af de helt 

store. Den væsentlige grund til 

sommerfuglene var nok, at jeg på 

opfordring, havde sagt ja til at 

opstille til formandsposten. Jeg må 

indrømme, at jeg havde mine 

betænkninger ved at sige ja.  I 

bestyrelsessammenhæng i Senior 

klubben er jeg helt grøn, og i første 

omgang havde jeg sagt ja til at 

opstille som bestyrelsesmedlem. 

Men, med nogle af 

bestyrelsesmedlemmernes 

mangeårige erfaring, deres tiltro til 

mig og min egen lyst til arbejdet, er 

jeg sikker på det nok skal komme 

til at fungere. Dorthe har også gjort 

et stort stykke arbejde, for at 

overdragelsen af formandsposten, 

skulle blive så nem og gnidningsfri, 

som muligt.  

Jeg havde nu ikke behøvet at være 

nervøs. Generalforsamlingen forløb 

over al forventning. 1½ time, og 

det hele var overstået i god ro og 

orden.  

 

 Jeg vil gerne takke de fremmødte 

for valget af mig til formand, og for 

alle de positive tilkendegivelser, de 

efterfølgende kom med. Jeg håber, 

jeg kan leve op til forventningerne I 

har til mig. 

 

Siden den forårsdag i 1999, er det 

blevet til mange træf i Senior 

klubben. Som ledsager, som gæst 

og siden 2005 selv som medlem. 

Når jeg fortæller nogen, at jeg er 

medlem af en senior klub, smiler 

folk ofte overbærende, rynker lidt 

på næsen og tænker vel deres. Men 

de ved jo heller ikke, hvad de går 

glip af. Vi har en klub, som vi har 

grund til at være stolte af. En ting 

der slog mig første gang jeg var 

med til træf, var den rummelighed 

og mangfoldighed klubben har. 

Aldrig har jeg fået så mange knus 

af folk jeg ikke kendte i forvejen, 

aldrig har stilling og status været så 

uvigtige, aldrig har størrelsen, 

mærket eller alderen på ens 

motorcykel været så uvæsentlig. 

Og det mener jeg, vi skal værne 

om. Det er jo netop det der gør 

klubben så unik. 
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Jeg har som formand, ikke de store 

projekter i støbeskeen, dels er jeg 

kun valgt for det kommende år, og 

ingen ved jo om jeg bliver 

genvalgt. Dels trænger klubben og 

bestyrelsen til at der falder lidt ro 

over tingene igen.  

 

Jeg håber at se rigtig mange af jer 

til vores sommertræf..  

 

Med de bedste ønsker om en god 

sommer. Pas godt på jer selv 

derude. 

 

Mvh. Anne 

-----000----- 

Nyt fra møde i den gamle bestyrelse. 

 

Meget kort referat fra bestyrelsesmøde d. 18. april 2009  

Sammen med dirigenten gennemgang af dagsordenen og det praktiske til 

generalforsamlingen.  

Snak om, at en del har glemt at betale kontingent og hvad man kan gøre for 

at erindre om dette.  Det blev besluttet, at der fremover laves et separat 

indbetalingskort til årskontingent og andre indbetalingskort til træfgebyr. 

Klubben udsender i starten af januar måned en erindringsskrivelse om 

kontingentbetaling, hvor indbetalingskortet er med.  Indbetalingskort til 

betaling af træfgebyr kommer uændret sammen med bladet. 

Det var alt for denne gang, idet referat fra selve generalforsamlingen jo er 

andet steds i bladet. 
Venligst Dorthe 

 

-----000----- 

Beretning 2009 
Der er ingen tvivl om, at dette års 

beretning hovedsageligt kommer til 

at handle om Garantbevis. Men 

foruden det og håndtering af den 

opgave, har bestyrelsen også 

diskuteret mange andre emner på 

møderne - emner som man har 

vægtet højt. 

Evaluering af 

generalforsamlingen 2008 
medførte at der blev konstitueret ny 

næstformand, og at der nu i hvert 

nummer af SN er indlæg med Nyt 

fra bestyrelsen. 

Afholdelse af Jubilæet er 

uddelegeret til arbejdsgruppen. 

Bestyrelsen har undervejs holdt sig 

orienteret om planlægningen, og I 

er blevet orienteret hen ad vejen via 

forhåndstilmelding, -invitation og 

endelig ved brevet, der kom ud med 

SN i december. 

Olav og jeg har der ved siden af 

været i gang med at arrangere et 
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Nostalgisk træf i Als ved Hadsund, 

som I kan læse mere om i seneste 

nummer af SN. Der er stillet 

forslag til generalforsamlingen om 

afholdelse af jubilæet, og vi 

afventer afgørelse af, hvad 

generalforsamlingen ta’r beslutning 

om, at der skal arbejdes videre 

med. 

Klubben om 10 år Jeg mener det 

er vigtigt for klubben at tænke 

langsigtet, og dette punkt har derfor 

været på dagsordenen flere gange. 

Vores gennemsnitsalder er hen ved 

60, og jeg mener det er relevant at 

tænke på, hvordan medlemstallet 

vil se ud om 10 år. Derfor er det 

vigtigt at sætte fokus på: Hvordan 

sikrer vi, at der er tilgang af nye 

medlemmer. Er klubben attraktiv 

for nye medlemmer og for de unge 

40 årige, eller er der forhold, hvor 

vi bør kigge indad i klubben og se, 

om vi kan blive bedre. Vi kan sætte 

spørgsmål ved, om der bliver kørt 

nok motorcykel i klubben, er vore 

træf for forudsigelige, er vi mere 

interesseret i at spise og drikke, end 

køre mc, er vores hjemmeside 

optimal, er der aktiviteter og ture 

nok osv.   

Medlemstallet var pr. 31. 

december på 187, incl. 28 

udenlandske medlemmer. Til 

sammenligning var medlemstallet 

for 8 år siden på 260. Tallet har de 

seneste år været faldende, men der 

kommer også nye medlemmer til. I 

år indtil nu, er der kommet 4 nye 

medlemmer.  

Deltagere til træf  

Det tal ser også ud til at være lidt 

faldende. Til vintertræffet i 

Kølhøjhus deltog 37. 

Efterårstræffet i Rold Skov var med 

78 deltagere. Sommertræffet Hvide 

Klit med 95 deltagere og 

Forårstræffet i Klinteborg med 78 

deltagere – altså ikke over 100 

deltagere på nogen af træffene. Til 

sammenligning var der ved 

sommertræf i Kongelejren i 2003 

195 deltagere. 

Men vi har haft gode træf og været 

heldige med vejret til dem alle i 

2008. Der har også været pænt med 

arrangører til træffene, selvom det 

indimellem kunne se lidt sort ud. 

Jeg ville dog ønske, at der var flere 

der støttede op om de 

fællesarrangementer og fællesture, 

der laves på træffene. Det er et 

ekstra arbejde, som arrangørerne 

laver og derfor bør vi også støtte 

bedre op om dem. Det er lige som 

om man ikke gider køre mc – men 

det er vel derfor, at vi er sammen, 

ikke sandt? 

På sommertræffet lavede 

arrangørerne det vovestykke at slå 

morgenmad og frokost sammen – 

og lige nu er jeg ikke klar over, om 

det er noget vi skal prøve 

indimellem, eller det skal betragtes 

som en engangsforestilling? Uanset 

hvad, så kom der mange sjove 
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bemærkninger under forsøget, og 

alle så da også ud til at klare den 

udfordring. Jeg vil gerne her sige 

tak til Jer, der har været arrangører 

i årets løb. I har gjort Jer stor 

umage for at gøre træffene 

fuldendte hvad betjening angår, og 

der burde måske uddeles 

kokkehuer? – Nej, det skal vi ikke 

ind på, for det kan gå hen og blive 

sådan, at man ikke tør melde sig 

som arrangør af frygt for ikke at 

kunne gøre det godt nok. Og det 

kan I! – Vi skal nok nærmere til at 

gå i den anden retning, hvor træf 

også kan være med en grad af 

selvbetjening, hvor man selv sørger 

for sine måltider – eller nogle af 

dem. Der kan være flere måder at 

afholde træf på. Hermed ikke sagt, 

at vi ikke alle har nydt at sætte os 

til bordet og få dejlig mad og 

hjemmebag serveret! Og tak skal I 

ha’ for det. 

Effektsalget er også kommet i 

gang igen takket være Steen – både 

på træffene og på nettet. Der kunne 

dog godt være mere omsætning, så 

I må gerne benytte Jer af 

muligheden for gøre en handel. I 

skal lige være opmærksomme på, at 

I selv skal betale for portoen, hvis 

noget skal sendes – den udgift 

”gav” klubben tidligere, men dette 

har vi ”harmoniseret” på. 

Internationale træf  

Vi vil gerne gøre lidt mere ud af de 

mc’ister, der gider at køre langt for 

at komme til klubbens sommertræf. 

Måske skulle vi bede dem fortælle 

noget om den klub, de kører i, om 

deres hjemegn eller på en anden 

måde vise dem mere 

opmærksomhed. Udenlandske 

gæster har altid været en vigtig del 

af klubben, og dette tal har 

desværre været dalende de seneste 

år. Dette beder vi Jer være 

opmærksomme på, når I møder 

venlige udenlandske mc’ister – 

måske kan disse være de nye 

udenlandske gæster på vore 

sommertræf! 

Udskiftning i bestyrelsen  
Det har længe været kendt, at flere i 

bestyrelsen ønsker at blive skiftet 

ud, og vi har igennem nogen tid 

gjort opmærksom på, at andre må 

tage over med opgaverne. Vi har 

hver især skrevet om indholdet i 

bestyrelsesarbejdet i Senior Nyt, så 

det ikke bør være nogen ubekendt. 

I år er der 5 poster, der skal 

besættes, og næste år er det bl.a. 

redaktøren, der siger stop efter 18 

år på bladet! Det kan jeg godt 

forstå, for selvom det også er sjovt, 

så ta’r bestyrelsesarbejdet en 

kraftig bid af ens fritid. Der er en 

stor masse, der har nydt godt af 

andres arbejde i klubben – nu er det 

Jeres tur til at ta’ over, så de 

tidligere bestyrelsesmedlemmer 

også kan prøve at være mere 

”nydende” medlemmer. 
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Og det er ikke kun medlemmer af 

bestyrelsen, der laver et stykke 

arbejde for klubben. Salg af boner, 

forsendelse af træfkasser, redaktion 

af websiden og effektsalg er 

uddelegeret til ”menige” 

medlemmer, som jeg hermed gerne 

vil takke for Jeres indsats. Og hvis 

nogen er i tvivl om, hvem der for 

tiden har disse opgaver så er det 

følgende: Bonsalg: Peter Nissen 

(452-55) Træfkasser: Jørn Møller 

(069-42), Websiden: Jens O. 

Kristensen (253-53) Effektsalg: 

Steen Christensen (686-53).   

Kassererskifte  

Eddy og Lis solgte deres 

motorcykel og meldte sig ud af 

klubben i august måned 2008. Lis 

var kasserer, Eddy havde 

træfkasserne og var samtidig 

kasserersuppleant. Efter 

udmeldelsen oplyste Lis, at hun 

godt ville fortsætte som kasserer 

indtil generalforsamlingen, hvor 

hun var på valg. Bestyrelsen valgte 

dog at benytte sig af suppleanten, 

der trådte ind som kasserer i 

oktober måned. Og umiddelbart 

derefter blev vi bekendt med, at de 

penge, vi havde stående i 

garantbevis i Øster Brønderslev 

Sparekasse ikke bare kunne 

indfries.  

Garantbevis  

Jeg vil her forsøge ret detaljeret at 

beskrive forløbet af denne sag, som 

jeg håber får en ”happy end” på et 

eller andet tidspunkt.  

I forbindelse med finanskrisen, 

men inden den brød helt løs, tog 

Lis og Eddy i sparekassen for at 

høre, om klubbens penge var i fare. 

Dette forsikrede 

sparekasseassistenten dem ikke var 

tilfældet, idet sparekassen var solid, 

og mht opsigelse af garantbeviset 

kunne dette ske fra dag til dag uden 

tab af renter. Da Lis overdrog 

kassererjobbet til John i oktober 

måned henvendte hun sig igen til 

sparekassen og forhørte, om hun 

ikke kunne få en skriftlig 

tilkendegivelse til John ang. 

sikkerhed for at kunne indfri 

beløbet. Men også her blev hun 

forsikret om, at dette ikke var 

nødvendigt. 

Efter at John fik overdraget 

kasserermaterialet kontaktede han 

midt i november sparekassen vedr. 

klubbens konti. Her fik han bl.a. 

besked på, at de 150.000 kr. der 

stod i Garantbevis ikke længere 

kunne indfries på grund af den 

finansielle krise. Umiddelbart efter 

- 21. november, tog jeg op i 

sparekassen for at høre, hvad det 

handlede om og blev orienteret om 

skrivelsen, der var sendt ud til 

garanterne medio november måned. 

I denne oplyste sparekassen, at man 

havde fulgt Det private Beredskabs 

råd og stoppet for indfrielse af 

garantbevis, indtil der igen blev ro i 
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den finansielle sektor. Stod man og 

havde brug for sine penge, kunne 

de lånes i sparekassen – rentefrit, 

mod at man så heller ikke fik 

renterne på garantbeviset. Jeg bad 

efterfølgende om at tale med 

bankdirektøren, da hun måtte have 

kompetence til at indfri beviset. Det 

kunne dog heller ikke lade sig gøre 

her, selvom jeg gjorde meget ud af 

at fortælle, at det var tilfældigt at vi 

havde garantbevis i deres lokale 

sparekasse og at klubben ikke bare 

kunne optage et lån – uanset det var 

klubbens egne penge eller ej. Også 

direktøren tilrådede at låne vore 

egne penge og forstod ikke mine 

betænkeligheder ved at lade en 

bestyrelse hæfte for et beløb, da 

garantbeviset jo ville stå som 

sikkerhed for beløbet. Direktøren 

ville dog tage min anmodning om 

indfrielse med på det kommende 

bestyrelsesmøde d. 15. december 

og forsikrede mig om, at vi kunne 

få pengene lige så snart, der igen 

blev ro på markedet. Hun kunne 

dog ikke give nogen garanti for, 

hvor længe dette ville tage. Jeg tog 

hjem og lavede en skriftlig 

anmodning om indfrielse af 

garantbeviset, som jeg sendte til 

sparekassen og til 

bestyrelsesformanden.  

Den 16. december om morgenen 

kontaktede jeg sparekassen for at få 

svaret – men det var ikke 

umiddelbart til at få at vide. Der 

røg nogle lidt skarpe mails 

direktøren og jeg imellem, indtil 

jeg den 17.december via mail 

modtog et brev, hvori sparekassen 

oplyste, at alle garanterne kunne 

indfri 25% af kapitalen på 

garantbeviset pr. den 2. januar 

2009. Vi havde holdt udgivelsen af 

Senior Nyt tilbage, så I samtidig 

kunne få besked om garantbeviset 

og efterfølgende afholdelse af 

jubilæum eller ej, og nu fik 

redaktøren travlt med at få dette og 

diverse breve ud inden Jul. 

Trykkeriet var glødende. 

Jeg sendte anmodningen om 

udbetaling af de 25 % af sted til d. 

2. januar, og beløbet er da også 

indfriet og nu indsat på kontoen i 

Danske Bank. 

Klubben har nu et garantbevis på 

112.000 kr. i sparekassen. På deres 

hjemmeside forsikrer de, at de har 

god solvens. Det tror jeg nu nok er 

rigtigt, men ingen kan garantere 

noget som helst i disse tider. Jeg 

har igen d. 17.02. skriftligt 

forespurgt, hvornår vi kan få 

indfriet beviset og mener, at vi bør 

henvende os herom jævnligt, indtil 

de bliver frigivet. 

Som I jo læste i det brev, der var 

med SN nr. 4 så besluttede 

bestyrelsen at udsætte festen, da vi 

ikke med sikkerhed vidste, om vi 

havde penge til at betale den for. 

Da hele sagen om garantbeviset 

startede i november, stod 
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jubilæumsgruppen lige for at skulle 

underskrive en kontrakt om leje af 

Pejsegården til festen. Heldigvis 

var kommunikationen i orden - der 

var ingen garanti for at vi havde 

penge at betale fest for, og der blev 

derfor ikke underskrevet nogen 

kontakt i denne omgang. 

Pejsegården blev orienteret og var 

forstående for vores situation. 

Seneste nyt er, at der i torsdags d. 

16. april på garantmøde i 

Sparekassen blev oplyst, at 

garanterne kan få indfriet beviserne 

den 1. september 2010! 

Mange vil sikkert stille spørgsmål 

om, hvorfor kassereren lod oprette 

et garantbevis med risiko for, at det 

ikke kunne indfries. Da 

garantbeviset blev oprettet i 2007 

var der ingen – ikke engang 

økonomiske eksperter, der kunne 

forudse omfanget af den 

økonomiske krise, vi har i dag.  Ø. 

Brønderslev Sparekasse har 

angiveligt altid indfriet beløbene på 

garantbevis fra dag til dag, og med 

en rentetilskrivning på 5-6 % har 

kassereren anset investeringen som 

god økonomisk forvaltning. I sin 

beretning på sidste års 

generalforsamling blev vi alle 

orienteret om garantbeviset, og 

efter et par spørgsmål om sikkerhed 

godkendte generalforsamlingen 

kassererens beretning – og dermed 

også investeringen i garantbeviset. 

Det har givet os en masse bøvl – Ja, 

og vi kan nu kun håbe på, at 

sparekassen fortsat har den gode 

solvens, de forsikrer at de har – og 

at den økonomiske krise snart er på 

retur.  

For at sikre, at dette ikke skal ske 

igen, har bestyrelsen stillet forslag 

om vedtægtsændringer til næste 

generalforsamling. Det punkt er på 

dagsordenen, og det kommer vi til 

senere. Efter generalforsamlingen 

kan interesserede komme hen til 

mig og se det materiale, der 

foreligger om sagen. 

Ny formand Jeg har valgt at træde 

tilbage nu, og der skal derfor 

vælges en ny formand allerede på 

denne generalforsamling. 

Bestyrelsen kontaktede på det store 

bestyrelsesmøde en mulig kandidat, 

som dog takkede nej – og vi håbede 

dernæst på, at I medlemmer 

snakkede sammen og fandt en eller 

flere kandidater til formandsposten, 

og jeg er da bekendt med, at der i 

hvert fald er ét medlem, der har 

givet sit tilsagn.  

Jeg synes ikke længere, at jeg har 

den energi, der skal til for at stå 

som formand for klubben. Jeg har 

nævnt nogle fokuspunkter, som jeg 

synes er vigtige for klubbens 

fremtidige eksistens og virke – og 

hvor det bl.a. er nødvendigt at 

kigge indad og se, om der er 

forhold vi kan gøre bedre – lave om 

på. Dette kræver at vi er villige til 

forandring, og det er min oplevelse, 
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at der nok ikke generelt er den store 

lyst til at lave om på tingene – at 

det er godt nok, som det er. 

Jeg kan derfor forvente at skulle 

bruge meget energi på det, som jeg 

synes der bør arbejdes med – og 

den har jeg ikke længere. Jeg mener 

derfor, at en ny formand lige så 

godt kan komme i gang nu, som om 

et år. 

Det har været lærerigt at være 

formand, og I skal have tak for 

Jeres tillid til mig. Jeg har haft en 

god bestyrelse at samarbejde med, 

og tak til Jer for det. 

Dette var ordene – og jeg ønsker 

Senior MC Danmark held og lykke 

- også de næste 25 år. 

 

Dorthe 

 

Referat af senior mc´s generalforsamling i Jomsborglejren lørdag den 

18. april 2009. dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Generalforsamlingen startede ca. 

kl. 13.15 og blev indledt af 

formand Dorthe, som bød 

generalforsamlingen velkommen. 

Hernæst skulle der vælges en 

dirigent. Bestyrelsen foreslog 

Flemming Guzzi Christensen som 

enstemmigt blev valgt med 

akklamation. 

Flemming erklærede 

generalforsamlingen for lovligt 

indvarslet, hvorefter 

generalforsamlingen begyndte. 

Valg af referent: Lise N.R. som 

modtog valg. 

Valg af stemmetællere: Olav og Jan 

N. blev enstemmigt valgt. 

Formandens beretning: Bliver bragt 

i sin fulde ordlyd andet sted i 

nærværende Seniornyt.  

Formandens beretning blev 

godkendt med akklamation. 

Kassererens beretning: John 

oplyste, at han overtog 

kassererposten d. 22/10 2008 efter 

Lis Marrup, som har udmeldt sig af 

klubben og anmodede 

generalforsamlingen om at bruge 5 

minutter til at kigge på regnskabet, 

hvorefter generalforsamlingen 

kunne stille spørgsmål, som han så 

ville forsøge at besvare. Kassereren 

konstaterede, at jfr. regnskabet gav 

2008 et underskud på godt kr. 

7.000,-. 

Bruno konstaterede, at 3 ud af 4 

træf i 2008 gav underskud og 

foreslog, at prisen på træf sættes 

op. 

Elva synes, at underskud et par år 

ikke kan gøre noget, da klubben har 

en pæn formue at tære af. 

Claus stillede spørgsmålstegn ved 

om egenkapitalen er rigtig, idet 

primo og ultimosaldoen i 2008 er 

ens. John kunne ikke umiddelbart 

redegøre for, hvorfor det forholder 

sig således, idet PC 
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regnskabsprogrammet selv 

udregner egenkapitalen. Problemet 

er dog kun teknisk og påvirker ikke 

beholdningerne og regnskabet i 

øvrigt. John lovede at undersøge og 

redegøre for problemet i et senere 

Seniornyt i år. 

Karl-Erik undrede sig over den lille 

indtægt af effektsalget i 2008, og 

John lovede at undersøge, om 

effektsælgeren Steen ligger inde 

med indtægter for effektsalg i 2008 

og redegør ligeledes herfor i et 

Senior nyt. 

Kassereren henstillede til, at 

medlemmerne betaler kontingent 

og træf rettidigt, da det giver 

kassereren et betydeligt 

merarbejde, såfremt betalingerne 

ikke sker rettidigt. 

Regnskabet blev herefter godkendt 

af generalforsamlingen. 

Fastsættelse af kontingent og 

indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen 

foreslog uændrede takster, som 

blev enstemmigt vedtaget af 

generalforsamlingen. 

Afholdelse af 25 års jubilæumstræf: 

Knud oplyste, at selvom 

jubilæumsfesten er aflyst p.t. så 

ønsker han at primitivt træf i Als 

den 11/7-2009 bliver gennemført 

og oplyste, at man ikke skal 

tilmelde sig, blot fremmøde. 

Træffet er på egen forplejning. 

Valg af formand: Dirigenten 

forslog, at ny formand ved denne 

generalforsamling bliver valgt for 

en etårig periode, således at 

hidtidige valgperioder fortsætter 

uændret. Generalforsamlingen 

erklærede sig enig heri. 

Bestyrelsen havde ingen emner til 

formandsposten.  

Elva foreslog herefter Anne 

(Donna) som af 

generalforsamlingen blev valgt med 

akklamation. 

Anne takkede generalforsamlingen 

for valget og tilliden. 

Valg af kasserer:  
John R. blev valgt med 

akklamation. 

Valg af kasserersuppleant: 

Claus Hauerslev blev enstemmigt 

valgt. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Tove N. og  

Bruno P. blev enstemmigt valgt. 

Valg af bestyrelsessuppleant for 1 

år: 

 Anders A. blev enstemmigt valgt. 

Valg af bilagskontrollant: 
Willy blev genvalgt af en 

enstemmig generalforsamling. 

Valg af 

bilagskontrollantsuppleant: 
Jan N. blev enstemmigt genvalgt. 

Jan N. og Knud synes ikke at 

vedtægterne skal ændres i forhold 

til kassererens bemyndigelse. 

Synes, at fuldmagten til Danske 

Bank og nuværende vedtægter er 

dækkende, hvilket bestyrelsen tog 

til efterretning. 
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Evt.: (Referenten nåede ikke at 

nedskrive alle kommentarer, men i 

det væsentligste omhandlede alle 

indlæg nedenstående): 

Dorthe ønskede Anne til lykke med 

valget. 

Erik J. håber, at der nu bliver ro i 

klubben med den ny bestyrelse, da 

han oplever, at der har været meget 

utilfredshed og uro i klubben. 

Erling oplyste, at bestyrelsen ikke 

har haft skjulte dagsordner og 

mener ikke, at bestyrelsen er skyld i 

nedadgående medlemstal. Erling 

oplyste videre, at andre klubber 

ligeledes har for nedadgående 

medlemstal p.t. 

Elva opfordrede til, at 

medlemmerne fremkommer med 

ideer til nye tiltag på træffene. 

John efterlyste ligeledes nye tiltag 

fra medlemmerne og oplyste, at det 

ikke er bestyrelsens opgave. 

Jørgen G. efterlyser, at klubben 

inviterer andre klubber til vores 

træf og suge af deres erfaringer. 

Jørn M. oplyste, at der på trods af 

bestyrelsens opfordringer hertil, 

næsten ingen tilmeldinger er til 

eks.vis Vildmarkstræf, hvilket Jørn 

synes er skuffende. 

Hans S. vil gerne have mere 

primitive træf, hvor medlemmerne 

selv laver mad over bål og grill 

m.v. Synes at nuværende træf mere 

ligner hotel/kro weekend ophold. 

Knud fortalte om træf i ”gamle 

dage”, hvor medlemmerne selv 

havde underholdning med i form af 

sketches, skuespil, instrumenter, 

sjove indslag m.v. og efterlyser, at 

medlemmerne genoptager disse 

tiltag. 

Gadi fortalte om hans oplevelse af 

interne problemer i klubben med 

klikedannelser og lignende til 

følge, og opfordrede bestyrelsen til 

at behandle sygdommen frem for 

symptombehandling. 

Afgående formand Dorthe takkede 

generalforsamlingen for god ro og 

orden og lykønskede de nye 

medlemmer af bestyrelsen. 

Dirigenten takkede ligeledes for 

god ro og orden. 

Generalforsamlingen blev afsluttet 

kl. 14.34. 

Dirigent og den ny bestyrelse fik på 

det efterfølgende bestyrelsesmøde 

oplæst ovennævnte referat. 

Referatet blev godkendt og 

underskrevet af dirigent og 

bestyrelse. 

Referent: 

Lise Nerup Rasmussen 
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Den nye bestyrelse foreviget efter generalforsamlingen. 

 

-----000----- 

 

Så sker det: Sommertræf på Marvede Skole, Menstrup Bygade 60A, 

4700 Næstved. Tlf. 55443225. 

 

Det sker i weekenden 5. til 7. juni. Skolen er beliggende mellem Menstrup 

og Spjellerup på vej 265 mellem Skælskør og Næstved.  

 

Der vil være tag selv bord fra kl. 16.00 til kl. 20.00 fredag. Levende musik 

fredag aften og natmad ca. kl. 1.00. Lørdag er der brunch fra kl. 10.00-

12.00, dog med mulighed for at få en kop kaffe, hvis nogen ikke kan vente. 

 

Lørdag eftermiddag, vil der blive arrangeret fællestur. Svend-Erik og Inga, 

som er godt lokalkendte i området står for fællesturen. 

 

Der vil være eftermiddagskaffe med kage. 
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Middag lørdag aften kl. 18.00 

 

Morgenmad søndag fra kl. 8.00 – 11.00 

 

For at deltage skal der betales kr.: 400,- for at overnatte i eget telt. 

Hvis man er til det lidt mere luksusprægede og vil sove indendørs må man 

slippe kr.: 500,- for denne overdådige behagelighed. Det tilrådes at 

medbringe egen luftmadras eller liggeunderlag, da der ikke kan påregnes at 

der er madrasser til alle. 

Vi glæder os til at se jer. 

Med sommerhilsen 

Jens-Erik og Pia samt  ”De blå Baretter” 

 

-----000----- 
 

Forårstræf 2009. 

Vi var 4 friske par fra det solbeskinnede Jylland, der den 17. april ved 10 

tiden om formiddagen vendte forhjulene mod Sjælland, nærmere bestemt 

mod Jomsborglejren. 

 

 

Vi var på vej til Seniorklubben’s forårstræf, med tilhørende 

generalforsamling, og hyggelige venner’s gensyn. Det var lidt koldt det 
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første stykke af vejen, trods det fantastiske solskin, men et perfekt vejr for 

MC-kørsel.  

 

Vi ankom ved 15 tiden og fandt et indendørs logi, hvorefter vi delte lidt øl 

og sladder med nogle gode kammerater på pladsen. Det var første gang vi 

besøgte Jomsborg, som er beliggende lige ned til vandet og med mange 

træer til at bryde den kolde vind, og det var absolut en positiv oplevelse at 

være der. 

 

Fredagen gik med indtagelse af rigelige mængder af tørt og vådt og en hel 

del nye og gamle løgnehistorier fra nutiden og fortiden, nøjagtig som 

traditionen byder. En ting måtte vi dog deltage aktivt i, nemlig det flotte 

skue af solen der gik ned i horisonten, det var et utroligt flot syn. 

 

 
 

Lørdag  morgen oprandt uden en sky på den dejlige blå himmel, og 

varslede igen en flot dag for de fremmødte træfdeltagere, desværre ikke så 

mange som forventet, set i lyset af at vi jo havde en generalforsamling der 

skulle afholdes. 

Efter morgenmaden havde solen varmet teltpladsen så meget op, at vi var 

mange der sad og hyggede på de sammenstillede bænke, godt i læ for 

vinden, der jo stadig er meget kølig på denne årstid. 
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Efter frokosten var der dømt generalforsamling, lidt spændende i år, med 

formand på valg, kasserer på valg og bestyrelsesmedlem på valg, men 

spændingen fisede lige så stille ud i sandet, på grund af en meget 

velforberedt generalforsamling, med præcise informationer og afløsere på 

plads til de forskellige poster i bestyrelsen. Det herlige vejr gjorde også at 

der ikke var noget fnidder fnadder under eventuelt. Tak for et godt møde! 

 

Efter generalforsamlingen var der 

igen hygge på pladsen eller fællestur i 

lokalområdet, alt efter hvad man 

havde mest lyst til. 

 

Aftensmaden bestod af stegt flæsk og 

persillesovs, tak for det, det var rigtig 

godt, og veltilrettelagt af vores 

”næsten faste” arrangør team Bruno 

og Harry, denne gang assisteret af 

William, Lise og John, styret med fast 

hånd af Bruno. 

 

Hen på aftenen mødte vi den afgåede 

formand, som helt tydelig var trådt af 
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til civil, med en travetur i den kolde aften. 

Søndag havde vi en dejlig 335 km. køretur hjem til det jyske, stadig i 

pragtfuldt vejr og uden uheld af nogen art. 

Vi siger tak til arrangørerne for et godt træf, og tak for denne gang, til alle 

de gode venner vi mødte. Vi ses igen derude. 

Kør med omtanke, for der er fuld af idioter derude!!! 

Lilian og Jens. 

-----000----- 

Textilmotorcykeltøj sælges. 

Todelt sæt som kan sammenlynes, størrelse small, aldrig brugt. 

Fabrikat ”Reissa” 

Sælges for kr.: 2500,- 

Inger Rysgaard Nyelandsvej 73 

2000 Frederiksberg 

Tlf.: 2370 3443 

-----000----- 
 

Nyt fra Udenrigsafdelingen 

Efter 1 år som suppleant og 10 år uden pause i bestyrelsen, besluttede jeg 

ikke at genopstille til denne, når min valgperiode udløb. Men den 

nuværende bestyrelse har takket ja til mit tilbud, om at fortsætte som 

”Udenrigsminister”, hvis ingen andre havde lyst til den opgave. 

Da jeg nu ikke skal bruge tid og kræfter på bestyrelsesarbejde, forventer 

jeg at kunne varetage jobbet bedre – her tænker jeg især på bedre 

information til medlemmerne og nye tiltag til samarbejde med klubber i 

udlandet. Jens-Erik har f.eks. været så venlig at låne mig en invitation til en 

nordtysk klub. Jeg vil prøve at kontakte dem for at finde ud af, om det er 

nogle folk, vores medlemmer vil kunne harmonere med. Men det vil I få 

mere at vide om senere. Hold evt. øje med hjemmesiden. 

Til vore udenlandske medlemmer: I skal så stadig tilmelde jer hos mig, 

når I vil deltage i et af klubbens træf. 

Lene A. Kristensen, 678-53 

 

Jeg har modtaget info om 2 Træf i Sverige 

Vore svenske venner i Vätterbygdens MC-Klubb (VMCK) afholder 

Tändsticksträffen 11.-13. september 2009. Det er det 34. træf i rækken, 

og det afholdes som sædvanlig på deres sted i Domsand, Bankeryd ved 

søen Vättern. Svenskerne er rigtig gode til at feste, og da kursen på den 
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svenske krone er meget lav, er det måske værd at overveje en tur til 

Sverige til efteråret og deltage i dette træf. 

Eller hvad med en hel ferie i Sverige? VMCK driver en dejlig MC-

camping på samme sted som ovenstående træf. Fra 1. juni og frem til 

træffet er klubhuset åbent hver aften fra 18-22. Øvrige tider på året er 

campingpladsen åben, men der er ingen speciel service. Obs. Pladsen er 

lukket midsommer-weekenden. 

 

Klubben Red Wings Mora MC-klubb afholder 5-7 juni det 38. 

Siljansträffen ved deres klubhus på Lomsmyren, 3 km vest for Mora. 

Klubben driver også MC-camping med meget billig overnatning: 20 SEK 

pr. person/nat. MC-campen er åben i tidsrummet 7. juni – 16. august. Mora 

ligger ved søen Siljan i det smukke Dalarne. (nogenlunde på højde med 

Lillehammer i Norge) Det er her fra Dalarhesten kommer. Nogle har dog 

anvendt et helt andet transportmiddel, og svenskerne har åbenbart ikke 

stået tilbage for danskerne. Således står der på byen Moras hjemmeside, at 

16 personer dømtes til døden ved hekseprocessen i 1669… 

 

Til vores eget 26. Internationale Senior Rally er der udsendt 37 

personlige indbydelser. Vi håber derfor på gæster fra: Norge, Sverige, 

Tyskland, Holland, Belgien og Great Britain. 

Info: Lene K. 
 

-----000----- 
 

Efterårstræf 2009. 

 

Klubbens efterårstræf 2009 afholdes i ”Fjeldholmlejren” nær ved Gjerrild 

på Norddjursland. 

Træffet afholdes 25. – 27. september og bliver tilrettelagt af et meget 

kompetent hold af træfarrangører som har stor erfaring fra tidligere træf. 

De godt trænede træfarrangører er: 

Bente Nielsen + 1 mere 

Gitte & Finn Hansen 

Marianne S. Voigt 

Peter Therkildsen 

 

Vi glæder os meget til at blive ”serviceret” af disse øvede personer. 
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Mogens Dyhr blev født d. 3. juli 1929. Siden 1953 har han deltaget i ca. 90 

motorløb og vundet 51  1. præmier og 20  2. præmier i motocross. 

Han har også været aktiv indenfor boksesporten. 

Mogens Dyhr døde i januar og blev bisat d. 10. jan. med stor deltagelse af 

venner og bekendte. Mogens nåede at blive gift mens han var indlagt på 

hospitalet og efterlader sig en datter og sin hustru Inger Rysgaard. 

Mogens var en meget afholdt og fair sportsmand, som vil blive savnet. 

Æret være hans minde. 

 

Inger har sendt et takkekort med følgende ordlyd: 

 

Senior MC Danmark 

Hjertelig tak for den ualmindelige krans, som Senior MC Danmark betænkte 

Mogens Dyhr med ved hans bisættelse d. 10/1-2009. 

 

Med venlig hilsen Inger Rysgaard 
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Senior MC arrangementer 2009 

 

* 5-7/6  26. internationale sommertræf    

 på Marvede Gl. skole ved Næstved 

 

11/7  Nostalgisk træf i Als i Nordjylland 

  Se inde i bladet. 

 

19/9  Løvfaldstur på Sjælland 

  Se i marts nummeret af bladet. 

  arr:. William 

 

* 25-27/9 Efterårstræf i ”Fjeldholmlejren” ved Gjerrild på Djursland 

 

-----000----- 

 

Nostalgi på Als Kro og Badehotel – 25 år efter….. 

Lørdag den 11. juli 2009 kl. 14 inviteres nuværende og tidligere 

medlemmer af klubben til kaffebord på Als Kro og Badehotel. Her blev 

klubben stiftet for 25 år siden, og dette vil vi gerne gøre højtideligt ved at 

give mulighed for, at nuværende og tidligere medlemmer fra ”dengang” 

mødes og får mulighed for at udveksle minder, billeder og historier.  

Der kan endda laves et Nostalgi træf over weekenden, idet der er mulighed 

for at sætte sit telt op for en nat på den plads, hvor det hele startede (neden 

for kirken ud mod vandet). Og ellers er der 2 campingpladser i Als, hvor 

man kan campere, og hvor der er bedre campingfaciliteter. 

Klubben er vært ved kaffebordet, men ellers er weekenden for egen 

regning og uden arrangement fra klubbens side. 

Jeg håber I har lyst til at deltage og bedes melde Jer til Dorthe på 

nedenstående mailadresse eller tlf. nummer senest d. 20. juni 2009 af 

hensyn til bestilling af lagkage! 

Ligger I inde med billeder fra dengang, er I mere end velkommen til at tage 

disse med. Vi vil selvfølgelig sørge for at have de indbundne 

medlemsblade med. 

Venlig hilsen  

Olav Christjansen & Dorthe Ullerup Tlf. 98294110 Mobil: 24228673  

(tlf.nr. efter kl. 16 – tak) Mail adr.: dorthe@ullerup.org 

 

mailto:dorthe@ullerup.org


 
 

 

 

 
 

Hanne & Torben klar til afgang fra Als badehotel efter det 

”Nostalgiske Seniortræf”. 

Der deltog ca. 50 gamle og nuværende medlemmer. 

 

Senior-Nyt 
 

Nr.3  September 2009 
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Formanden skriver: 
Jeg sad ved computeren i går aftes, d. 1/7, 

sommerligt påklædt i 22 gr.s varme og i 

god tid med formandsskriveriet. Med et 

selvtilfreds smil på læberne satte jeg det 

sidste punktum. Så var det, at jeg bare lige 

skulle pille ved en tast eller to. Og så skete 

det, som ikke måtte ske. Fejl 40, for h.… 

da også. 

Alle problemer har som bekendt en 

løsning, og jeg kunne vælge mellem flere 

mulige. Jeg kunne kaste pc’en ud af 

vinduet, hvilket ikke løser noget som helst, 

men snarere skaber flere problemer. Jeg 

kunne indrømme at jeg er totalt talentløs 

hvad angår pc’er og bare glemme alt om 

formandsskriverier, men jeg, som folk er 

flest, indrømmer helst ikke den slags. Jeg 

kunne også forsøge at rekonstruere det 

første forsøg, og det var så den løsning jeg 

valgte.  

Når I læser dette, så er sommeren ved at 

være forbi og kalenderen siger at vi 

nærmer os efteråret. Med efteråret kommer 

plørede veje efter bøndernes 

landbrugskøretøjer, fedtede blade, regn og 

rusk, fornøjelsen ved at køre motorcykel 

bliver unægtelig reduceret en del. Men 

med efteråret kommer også årets sidste 

træf, en mulighed for at mødes igen, inden 

vi kravler i vores vinterhi.  

Før vi når der til, er der så meget vi skal 

nå. Vi skal færdes under fremmede såvel 

som hjemlige himmelstrøg, vi skal til træf, 

til kaffemøder, på madpakketure, på ferie, 

møde nye venner, besøge gamle venner og 

familie. Vi skal opleve og samle indtryk, 

så vi har nogle gode ”løgnehistorier” at 

dele med de andre, når vi mødes igen. 

Findes der næsten noget mere hyggeligt, 

end at sidde i pejsestuen til et vintermøde 

og udveksle ”løgnehistorier” ? 

Når dette Senior Nyt dumper ned i 

postkasserne rundt om i landet, har der 

også været Nostalgi Træf ved Als i 

Jylland. Stedet hvor Senior MC Danmark i 

1984 blev stiftet. Desværre havde jeg ikke 

selv mulighed for at deltage i 

arrangementet, hvilket ærgrer mig.  

I juni, til vores sommertræf, besøgte vi De 

Blå Baretter på Marvede Gl. Skole. De 

havde i samarbejde med Pia og Jens-Erik 

stablet et fint arrangement på benene med 

god og rigelig mad, et bredt udvalg af 

drikkevarer og et lille foredrag om De Blå 

Baretter og deres virke.  

Tak til alle der var med til at gøre træffet 

til en succes, trods det ikke rekordstore 

deltagerantal. 

Med håbet om at alle har haft en god, lang 

og sikker sommer, og med ønsket om at vi 

ses til vores efterårstræf i Gjerrild ved 

Grenå. 

 

Pas på Jer selv derude.  

 

Mvh. Anne 

 

 

-----000----- 

Et tyndt blad denne gang. 

Det er vel det tyndeste blad jeg til dato har lavet. Hvad skal en stakkels redaktør gøre, når 

der ikke bliver indleveret stof til bladet. Det kan jo ikke være meningen at det er 

skriverkarlen som skal forfatte alle løgnehistorierne. Kom nu ud af busken og sæt Jer til 

skrivepulten og bryg et eller andet sammen om Jeres oplevelser, for det kan da ikke være 

rigtigt at I ikke oplever noget interessant og kun går og røvkeder Jer. 

Jeg skal da gerne bidrage med nogle beretninger fra det virkelige liv, men det skal ikke 

kun være mig som er den udfarende. 
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Vi har ca. 200 medlemmer, og det skulle da være sært, om slet ingen har oplevet noget, 

som vi andre gerne vil høre om. 

 

Redaktøren. 

-----000----- 

Dødsfald. 
Klubben har mistet et af de mest markante mangeårige medlemmer 173-45 ”Bernardo” 

Flemming Svendsen. ”Bernardo” afgik ved døden søndag d. 12. juli på Holbæk sygehus 

efter kort tids sygeleje. 

Han vil blive husket og savnet i klubben som den gode og altid positive ven han var. 

”Bernardo” bliver efter eget ønske bisat uden kirkelig højtidelighed.  

D. 1. august vil den nærmeste familie og nære venner (klubmedlemmer) sige et sidste 

farvel til ham ved en uformel sammenkomst i haven på hans bopæl. Derefter vil hans aske 

blive spredt efter hans ønske. 

 

Æret være hans minde. 

Senior MC Danmark 

-----000----- 

Efterårstræf 2009. 
Klubbens årlige efterårstræf finder sted i ”Fjeldholmlejren” ved Gjerrild på Norddjursland 

i dagene d. 25. – 27. september. 

Ved at betale kr. 400,- er det muligt at overnatte indendørs, mens man kan nøjes med at 

betale kr. 300,- hvis man vælger at sove i eget medbragt telt. 

 

Lejrens adresse er: 

”Fjeldholmlejren” 

Langholmvej 28 

Gjerrild Nordstrand 

8500 Grenå 

 

Vi glæder os til at se Jer alle sammen til årets sidste træf. Vi håber på godt vejr, men kan 

ikke garantere noget. 

 

Venlig hilsen og vel mødt. 

Bente Nielsen, Inger Jensen, Finn & Gitte Hansen, Marianne S. Voigt, Peter Therkildsen. 

 

Kørevejledning til træffet. 
Find os syd fra: 

Gennem Århus til Grenå ad A 15. Første lyskryds i Grenå til venstre ad A16 mod Randers 

ca. 1 km, derefter til højre ad omfartsvej mod Gjerrild. Efter 500 m til venstre mod 

Gjerrild, så har du 10 km hvor du følger vejskiltene gennem Thorsø, Veggerslev til 

Gjerrild hvor du holder til højre mod Nordstranden gennem skoven. 

Find os nord fra: 

Gennem Randers mod Grenå ad A 16. I Fausing (rundkørsel) mod Fjellerup, Glesborg 

(rundkørsel). 500 m efter Glesborg til venstre mod Gjerrild. Så har du 8 km hvor du følger 
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vejskiltene gennem Rimsø, til venstre ved Sostrup slot, til venstre i Gjerrild, hvorefter du 

holder til højre mod Nordstranden, 2 km gennem skoven, så kommer du til 

Fjeldholmlejren. 

Med navigator finder du Fjeldholmlejren på position 10
0
 48’ 37 Ø 56

0  
31’ 41 N 

Fjeldholmlejren ligger lige ved siden af Gjerrild Nordstrand Camping. 

Fra Gjerrild er der opsat Senior-skilte. 

 

 
 

-----000----- 
Vintermødet 2010. 

Klubbens vintermøde i 2010 afholdes i ”Skovbrynet” ved Årup på Fyn. 

Det foregår fra og med d. 29. januar til og med d. 31. januar. 

 

Til dette arrangement mangler vi træfarrangører, og vi beder Jer som kunne være 

interesserede i at melde Jer til Formanden. 

Red. 

-----000----- 

 

”Nostalgitræf” i Als lørdag d. 11. juli. 
Klubbens 25 – års jubilæum blev markeret ved et møde på Als badehotel lørdag d. 11/7. 

 

Der var mødt ca. 50 gamle og nuværende medlemmer op for at fejre denne begivenhed 

med et par franskbrødsmadder lidt lagkage og en kop kaffe, samt en skrækkelig masse 

løgnehistorier. 
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Det var i bestyrelsen blevet besluttet at alle de medlemmer som var med til at starte 

klubben op i 1984, og som stadig er medlemmer, skulle udnævnes til æresmedlemmer og 

selvfølgelig være kontingentfri resten af livet. De blev alle tildelt et æresmedlemsbevis 

ved sammenkomsten. 

 

 
Klubbens første redaktør Michael Nielsen i samtale med ”Kongen”. 
 

 
Træfdeltagere ved teltpladsen i Als havbakker. 
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De nyudnævnte æresmedlemmer er: 

Anny & Kai Nielsen, Else & Niels Glerup, Tove & Erik Jensen, Erling Laugesen samt 

Knud Hein. 

Bestyrelsen behøver nu ikke mere at minde dem om at huske at betale kontingent, hvilket 

i nogle tilfælde har været påkrævet. Ingen nævnt ingen glemt. 

En del af deltagerne slog teltet op og overnattede i havbakkerne hvor det første møde blev 

afholdt. 

Der vil sikkert i et senere blad blive skrevet lidt mere om begivenheden. 

 

 
De nyudnævnte æresmedlemmer. 
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Helt fra Norge kom Else og Trond for at deltage i løjerne. 

 

-----000----- 

 
Senior MC arrangementer 2009 

 

19/9 Løvfaldstur på Sjælland 

 Se i marts nummeret af bladet. 

 arr:. William 

* 25-27/9 Efterårstræf i ”Fjeldholmlejren” ved Gjerrild på Djursland 

  

Senior MC arrangementer 2010 

 

* 29-31/1 Vintermøde i ”Skovbrynet” ved Årup på Fyn. 

* 23-25/4 Forårstræf med generalforsamling i Remmerstrand ved Struer/Lemvig 

 Arr.: Elva’s Angels 

* 11-13/6 Sommertræf i ”Fjordcentret” ved Udbyhøj ved Randers fjord. 

 Arr.: Formanden M/K sørger for arrangører. 

* 24-26/9 Efterårstræf.:  ??? Dette træf er ikke helt fastlagt, men bliver 

sandsynligvis afholdt ved Skælskør eller Sorø. 

 



 
 

 

 
 

Nedkørsel i et af de 60 hårnålesving på ”Stelviopasset” der ligger på grænsen 

mellem Schweitz og Italien. 

Det er paradiset for motorcyklister, men tag lige lidt svingtræning 

hjemmefra, da det ikke er for de helt uerfarne.  

De fleste sving er så snævre at det helst skal foregå i 1. gear. 

 

Senior-Nyt 
 

Nr.4 December 2009 
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Formanden skriver: 
Formandsskriveri til Senior Nyts decembernummer, det virker lidt abstrakt. For 

når jeg kigger ud af mine vinduer, er der ikke meget der ligner december og 

julemåned.  

Jeg synes jo med næsten 2 måneder til juleaften, så er der vældig god tid til det 

hele. Men rundt om i butikkerne er juleudsmykningen ved at tage form, og før vi 

ved af det, er den gode tid blevet forvandlet til julestress. 

Det vil jeg slet ikke bruge tid på lige nu, mit julepynt står i mørket på loftet og 

skal være heldigt, hvis det ser dagens lys inden den 1. December.  

Nej, lige nu vil jeg hellere bruge min tid på, at mindes de mange gode timer jeg 

har tilbragt på Seniortræf i år.  

Vintermødet ved Arden, som for mit vedkommende bestod af en frokostvisit, 

forårstræffet i Jægerspris med generalforsamlingen, sommertræffet på Marvede 

Gamle Skole hos de Blå Baretter og sidst men ikke mindst, efterårstræffet ved 

Gjerrild, som var en kanon afslutning på en træfsæson.  

Tak til alle Jer, der gør træffene til det de er. For selv om deltagerantallet ikke 

altid er helt tilfredsstillende, set ud fra en økonomisk betragtning, så synes jeg 

altid det er en fornøjelse at komme til et Seniortræf. 

Når vinterens mørke dækker de danske landeveje og mc’en står lunt og godt, hvor 

det så måtte være, så er minderne om mc-sæsonens mange oplevelser, det der 

udgør brændet i min brændeovn. Når vinden rusker, og regnen siler ned, når 

snestormen raser og man må skovle sig ud om morgenen, når fingrene bliver 

stivfrosne af at skrabe is af bilruden og man bander den danske vinter langt væk, 

så er det tanken om den nye mc-sæson, der få mig til at glædes over at der trods 

alt ikke er så længe til vi er der igen.  

Jeg vil slutte med at sende Jer alle og jeres familier de bedste ønsker om En 

glædelig Jul og Et godt og lykkebringende Nytår 

Pas på Jer selv.        

 

   Mvh. Anne 

 

----000---- 

 

Kontingentindbetalingsorienteringsskrivelse. 
Vi er nu kommet så langt hen på året at det er på tide at betale kontingent. 

Der vil i år tilgå Jer et separat brev som kun omhandler kontingent, dette for at 

hjælpe Jer med at huske at få det indbetalt til tiden. 

Rettidig indbetaling er før d. 31/12-2009. Hvis ikke kontingentet er kassereren i 

hænde inden d. 28/2-2010 vil man blive slettet af medlemslisten, og alle kan se at 

man nu har ”glemt” at betale, og det er da pinligt, ikk’ oss. 

 

Bestyrelsen. 
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Vintertræf i ”Skovbrynet” ved Årup på Fyn. 
 

Træffet afholdes i weekenden d. 29. – 31. januar 2010. Der er åbent for ankomst 

fra kl. 16 fredag eftermiddag. 

Træffet er lagt an på indendørs overnatning, men de galvaniserede er velkomne til 

at slå teltet op og pådrage sig alverdens frostskader for egen regning og risiko. 

Hvis man vælger at sove inde forlanger hytteudlejeren at man medbringer lagen 

for at skåne madrasserne. 

 

For at deltage i løjerne skal der betales kr.: 400,- 

 

Dette beløb skal være indbetalt senest d. 8. januar 2010 
 

Adressen for lejren er: ”Skovbrynet”, Ørsbjerg Skovvej 21 

  5560 Årup 

  Tlf.: 6449 1326 

Kørevejledning: 

Hvad enten man kommer fra øst eller vest på motorvejen på tværs af Fyn, drejer 

man fra på afkørsel nr. 55 og tager retning mod Årup på vej nr. 329. 

Fra Årup er der skiltet med de sædvanlig tydelige Seniorskilte. 

GPS-koordinaterne er: N 55
o 
 22,457’     E 009

o
 58,370’ 

Beliggenheden er ca. 2 km. SV for Årup. 

 

Mvh Bestyrelsen 

 

Forvarsel til generalforsamling. 
Det bekjendtgøres herved at klubbens årlige generalforsamling finder sted lørdag 

d. 3. april 2010 kl. 14,00 i forbindelse med vores forårstræf i Remmerstrand. 

Husk at der skal findes en ny redaktør da den gamle har valgt at stoppe med 

hvervet. Bestyrelsen har forgæves prøvet at finde en afløser, men det er ikke 

lykkedes endnu. Så nu kære medlemmer må I træde i karakter. 

Bestyrelsen 

Forårstræf 2010. 
Forårstræffet 2010 finder sted ved Remmerstrand d. 23.-25./4. 

Vi vil blive serviceret af de berømte ”Elva’s Angels ” som stammer fra Skive-

kanten. 

Remmerstrand ligger ved Limfjorden mellem Lemvig og Struer. 

Der vil lørdag eftermiddag blive afholdt den årlige generalforsamling. 

Vel mødt ved Remmerstrand. 

----000---- 
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Lofoten 2009  
Allerede i sommeren 2008 blev de første planer lagt om en af de længste 

”fællesture”, vi har deltaget i. En henkastet bemærkning om, hvornår vi skulle på 

tur til Lofoten sammen, blev straks grebet af Vidar. Planlægning af rute og 

overnatninger nordpå startede allerede i august 2008, for der var mange ting at 

tage til overvejelse. 

Vores rejseleder fra Flekkerøy skulle nok få sin sag for med de otte motorcykler i 

kolonnen og de 12 individualister, der sad på disse. Der var da også et par små 

udbrud fra feltet. Her under ses én, der har været på afveje. 

 

Vi led bestemt ingen nød på turen. Når vi var undervejs, var der ikke langt 

mellem spisepauserne. Når vi nåede frem til overnatningsstederne, blev der lavet 

varm mad efter alle kogekunstens regler. Nogle aftener var der underholdning ved 

vort medbragte ”husorkester”. Det varede lige til, de ikke gad mere, en enkelt 

gang dog til en udlejer havde fået et par ”små hentydninger” fra andre gæster. 

Vi bidrog alle til ”fælleskassen”, og al indkøb af mad blev finansieret af denne. 

En rigtig god idé. Vi smagte flere forskellige retter, som vi enten ikke kender, 

eller ikke er så vant til i Danmark: Fiskesuppe, hvalkød, tørfisk og rømmegrød. 

Fordeling af arbejdsopgaverne fungerede rigtig godt. Nogle gjorde hytter rene før 

afrejse, nogle købte ind, nogle fangede fisk, som drøjede vældig godt på 

”husholdningspengene”, nogle lavede mad. Andre klarede opvasken. Det sidste 
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skete dog ikke altid uden protester. Således hørtes en aften fra en af ”rorbuerne” 

på Sakrisøy på Lofoten ”Fangernes kor” fra operaen Nabucco udsat for to 

herrestemmer – en norsk og en dansk. 

Vi foretog flere udflugter rundt på Lofoten, og oplevelserne var mange og 

mangeartede. En dag var vi på bådtur, som udgik fra byen Reine. Der var lidt 

problemer med kommunikationen, og pludselig blev vi kommanderet fra borde af 

”den skrækkelige færgemand” på et afsides liggende ”udsted”. 

Nå, men så kunne vi jo ligeså godt få det bedste ud af det, så vi gik en lille tur, 

indtil færgen kom igen. Da dette skete, blev vi afkrævet flere penge. Vi betalte 

med ”glæde”, for det ville være ret trist at henslæbe vore sidste dage her – uden øl 

og langt fra hjemmet. 

Vi besøgte også Vikten. Stedet var smukt, men lå temmelig afsondret ca. 4 km for 

enden af en blind vej. Vidar fortalte, at næsten alle indbyggerne tilhørte sekten 

”Guds udvalgte”. På et tidspunkt havde man indset nødvendigheden af at 

udveksle kvinder med en dansk afdeling, for de var begyndt at ligne hinanden lidt 

for meget. ”Guds udvalgte” eller ikke – så følte vi os i hvert fald meget heldige 

med såvel vejret som vore rejsekammerater. 
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Efter seks døgn på Lofoten tog vi afsked med de fire fra Toten, sejlede til Bodø, 

og fandt et sted i Saltstraumen, hvor disse fire flotte fyre førte sig frem. 
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Her fra startede turen sydover på ”Kystriksveien”. Dette indebar en del 

færgesejlads, og en af dagene sejlede vi med hele fire færger. Som det ses på 

billedet, kan tiden ombord sagtens bruges til at snuppe en ”Morfar”. Det er jo 

hårdt at være den første, der står op om morgenen  

 

Vejret viste sig fra sin bedste side. Kun en enkelt dag med regn havde vi 

undervejs. Norge er et utrolig smukt land, og man får mest ud af at køre der i 

tørvejr. Køreglæden er også langt større, når vejene er tørre. På Lofoten var det 

helt fantastisk, og vi nød livet i fulde drag. Nogle af de hårde hunde nød også at 

bade i det ”11 mm varme” vand. Men når de sprang i, tog de alligevel så dybe 

indåndinger, at de var lige ved at tabe badebukserne. 

Også de norske øl blev nydt – ja, de sidste dråber blev nærmest suget ud af 

øldåsen. Nu forstår vi, hvorfor vore norske venner nærmest får tårer i øjnene af 

glæde, når vi ikke gider slæbe de sidste øl med tilbage til Danmark igen. Vi 

flottede os nu også lidt og var på ”Monopolet” i Svolvær for at købe lidt ind. Den 

medbragte kartoffeljuice, som Bent kalder det, fik jo hurtigt ben at gå på, når vi 

havde ”kørefri” dage. 

Ét er at der, efter snart hvert sving, lå et nyt ”postkort-motiv”. Men med over 

2000 km hver vej, vekslede landskabet og naturen også utrolig meget. Vi var så 

heldige både at se vilde rener og et par små hvaler. Desuden masser af får, der 

enten sprang af sted eller lå og sov. Nogle af dem endda midt på vejen.  
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Vi synes, turen var rigtig dejlig og vel tilrettelagt. Vi har set flere steder, som vi 

måske ved en senere lejlighed kunne tænke os at kigge lidt nærmere på. 

Vi skylder vore norske venner en stor tak for både planlægning, gæstfrihed og 

behageligt selskab – det sidste gælder også de to morgenfriske fra Vium.  

 

Jens Ove og Lene 

----000---- 

 

d. 21. – 23. august 2010. 
I lighed med tidligere afholder vi vildmarkstræf på ”Costa del Sol” ved den lille 

badesø nær Bursaryd i Småland. 

Det er som sidst et primitivt træf, hvor vi slår teltet op i skoven ved søbredden og 

hygger os fra fredag til søndag. 

Der vil være adgang til grill og rent vand, men man må selv medbringe den mad 

som man vil fortære samt drikkevarer til eget forbrug. 

Husk også at medbringe det gode humør og badetøj, da den lille sø som vi 

camperer ved er velegnet til badning. 

 

Venlig hilsen Henny & Ib Tlf.: +46 370 94135 Mob.: +46 70 28 94135 
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Effektsalg. 
Der har nu i over et år været lidt stille omkring effektsalget. Dette problem ser nu 

ud til at være løst, idet 630-52 Torben Jensen fremover vil stå for effektsalget. 

Han vil samtidig tage hånd om træfkasserne som jo skal være med på vore træf. 

Det har på det sidste været en bekostelig affære at flytte rundt på disse kasser, 

men indtil videre har Torben lovet at han vil løse det problem. 

Træfkasser og effekter vil herefter blive opbevaret i opvarmet rum 26
o 
. 

Lokaliteterne er samtidig tyverisikret og sikret mod bombeangreb, så det ser ud til 

at sikkerheden er på plads. 

 

Mvh. Bestyrelsen 

 

----000---- 

 

Fra Møns Klint, over Kullaberg til Grossglockner 
Af Anders Peter. 2009 

2009 blev for mig et forrygende motorcykel år - hvilket skyldtes, at jeg sidste 

år købte en ældre BMW - en såkaldt terrængående touringmotorcykel. Jeg 

skal da lige love for, at med, den blev det endnu sjovere at køre på 

motorcykel.  

 

Min mc-sæson startede som sædvanlig med Senior Mc Danmarks forårstræf med 

generalforsamling - denne gang ved Jægerspris. Jeg lå i telt og havde medbragt en 

solid vintersovepose - 

sidstnævnte til trods, havde 

jeg kolde fødder om natten - 

især natten til lørdag, hvor 

der var let frost. Ifølge Peter 

Nissen var det min egen 

skyld - jeg havde i den 

kolde nat i alt for lang tid 

stået og pladret med for-

mandskandidaten (Peter 

havde ligget og fulgt med i 

den forstyrrende samtale fra 

sit telt lige i nærheden). 

 

Vi fik en ny formand på forårstræffet. Den ene flotte pige afløste den anden, - så 

vi mænd har fortsat noget kønt at se på på podiet.  

 

I midten af maj smed jeg atter teltet på motorcyklens bagagebærer. Turen gik 

denne gang til Klintetræffet på Camping Møns Klint. Træffet er fortsat arrangeret 
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af Kisser og Ole, dog i en anden klub, MC Hygge Sydsjælland, som de startede 

for et par år siden. 

De ”arbejdsfrie” mødte tidligt ind på campingpladsen om fredagen med store 

madpakker i sidetaskerne. Dem spiste vi under stort grin og ståhej ved teltplad-

sens sammenstillede borde. 

Klokken 18.00 mødtes vi ved campingpladsens hyggelige restaurant, festligt 

omklædte til den store menu: Stegt flæsk og persillesovs. 

Lørdagens fælles frokost plejer vi at spise i skyggen af de store træer, men i år 

måtte vi rykke indendørs på grund af regn. Heldigvis har campingpladsen 

faciliteter til, at vi alle kan være inden døre, når vejret ikke arter sig. Vejret 

klarede dog nogenlunde op til aftenens store grill-bål. 

 

I Pinsen blev jeg via en sms fra Jørgen Sigaard ”indkaldt” til stor pinsefrokost på 

Touring Campen. Op på bagsmækken med teltet og af sted til Midtdjurs. Forinden 

havde jeg ringet til 

Bodil og Karl Erik og 

aftalt følgeskab fra Fyn. 

I pragtfuldt vejr sad vi 

ved de sammenstillede 

campingborde og nød 

sild, snapse og kolde øl. 

Vi opholdt os udendørs 

lige fra vi stod op til vi 

gik til køjs. Så vidt jeg 

husker, var vi godt en 

snes seniorer i alt. 

Som sædvanlig havde vi 

selv det meste af 

provianten med til 

weekendens måltider.  

 

Sommertræf i telt på Marvede Gamle Skoles vest for Næstved. Selvom skolen er 

nedlagt, er den velholdt, det sørger de Blå Baretter for - de har deres tilholdssted i 

nogle af skolens lokaler. Alt vedrørende træffet stod de Blå Baretter for. 

Arrangementet var kommet i stand ved Pia og Jens Eriks mellemkomst. Nemt og 

godt.  

Klubbens nye formand, Anne, stod sin prøve på sommertræffet - det klarede hun 

sandelig med bravour. 

Weekenden bød på flot sommervejr, dog med et par enkelte regnbyger. 
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I midten af juni 

smuttede jeg en tur til 

Schleswig Holstein, 

nærmere betegnet 

Friedrichstadt, sammen 

med Bodil, Karl Erik, 

Ulla og Johan. Vi 

lejede os ind i en 

husvogn med fast 

fortelt på Ejder-Treene 

Camping, som ligger 

ganske tæt ved 

Ejderen.  

Jeg var dog den eneste 

på motorcykel. De 

andre kørte i bil, da de skulle handle stort ind ved grænsen. 

Vi slappede virkelig af i de dage vi var i Friedrichstadt. Om aftenen gik vi rundt i 

de hyggelige gader med huse bygget i den specielle hollænderstil. Vi kunne også 

sejle rundt, da byen har et væld af kanaler, som er forbundet. I stedet for at sejle 

rundt i byen, valgte vi en større sejltur på floden, Treene, en biflod til Ejderen. 

Forinden havde vi besøgt Vadehavsområdet ved Schlüttsiel og havnefronten i Hu-

sum samt Husums Skibsmuseum. 

Ejder-Treene Camping er et besøg værd og et godt udgangspunkt til oplevelser i 

Nordfriesland. Priserne i telt er under 50 kr. pr. overnatning og det varme vand er 

gratis. Et cafeteria er tilknyttet campingpladsen. - Campingchefen, Dieter, er en 

humørbombe og han taler et udmærket dansk. 

 

Nostalgitræffet, d. 

11. juli, ved Als, hvor 

Seniorklubben i 1984 

blev formaliseret. - 

Tidligt fredag mødtes 

Bodil, Karl Erik og 

jeg på Kildebjerg 

Tankstation på Fyn 

og kørte direkte op til 

Øster Hurup 

Camping og satte 

teltene op blandt 

bilende teltslagere, 

som i smug undrede 

sig over alt det ha-

bengut vi var i stand 
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til at have bag på motorcyklerne.  

Netop som vi svingede ind på Øster Hurup Camping begyndte det at regne. Vi 

havde ellers kørt i solskin lige fra Fyn. Vi gik hurtigt i gang med at rejse teltene 

og da de var rejst var vi noget sjaskede at se på. Jeg undlod at hægte min 

sovekabine op, det gav god plads til bord og stole til den frokost vi havde glædet 

os til, når vi kom frem. Mens vi sad og spiste sild og skålede i snaps og øl, 

trommede regnen på teltdugen. Det 

ragede os en pind, vi sad jo godt. 

Gadi dukkede op mens vi sad og 

slog mave. - Vejret blev dog 

heldigvis bedre resten af weekenden. 

Ingen af os havde været i området 

før, så det skulle udforskes. Om 

aftenen gik vi alle en tur gennem 

den turistprægede Kattegatby, Øster 

Hurup. Byen har mange 

spiserestauranter og diskoteker og 

en hyggelig fiskeri- og 

lystbådehavn. Og badestrande ej at forglemme. 

Lørdag morgen, efter et fælles morgenmåltid, pakkede Gadi sit telt og kørte til 

Als. Vi kørte senere med den stedlige rutebil til Als, hvor vi mødtes med de 

øvrige seniorer til en festlig dag på Als Kro.  

Efter at have besøgt pladsen ”hvor det i sin tid skete” spiste vi aftensmad på Als 

Kro og kørte derefter med en gammel ramponeret dobbeltdækkerbus (gratis 

turistbus) tilbage til Øster Hurup Camping. 

 

I Friedrichstadt aftalte Ulla, 

Johan, Bodil, Karl Erik og jeg, 

at vi skulle mødes på Rant-

zausminde Camping sidst i juli, 

først i august. Og da vi syntes, 

det kunne være sjovt, hvis 

andre fra Seniorklubben havde 

lyst til at hygge sig sammen 

med os, satte vi en ”annonce” 

ind på klubbens hjemmeside 

under ”Ris og Ros” med 

overskriften ”Hyggeweekend 

på Rantzausminde Camping”. 

Lise og John var de eneste, som havde tid og lyst til at hygge sig sammen med os.  

Lørdag eftermiddag kørte Bodil, Karl Erik og jeg til Langeland og besøgte det 

gamle økologiske gods, Skovsgård. Et gods, som den sidste godsejer, frøken Ellen 

Fuglede, testamenterede til Danmarks Naturfond. Godset har en interessant og 
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overraskende historie. De gamle avlsbygninger er indrettet som land- og 

skovbrugsmuseum og den gamle hestestald er indrettet som vognmuseum. 

Hovedbygningen fra 1889 er særlig spændende, den har nemlig indretningsmæs-

sigt og teknisk ikke ændret sig siden. I kælderen er der tyendemuseum. Skovsgård 

er et besøg værd. 

Vejret var solrigt og varmt hele weekenden. Jeg har endnu aldrig været udsat for 

dårligt vejr på Rantzausminde Camping. 

 

I sidste halvdel af august deltog jeg i en 4 dages telttur til Kullaberg (Kullen) i det 

nordvestlige Skåne. Turen var arrangeret af Inga og Svend Erik Albrechtsen i 

”MC Hygge Sydsjælland” regi. Da jeg aldrig havde været på Kullaberg, var det 

en selvfølge at jeg deltog. 

Vi boede på en pragtfuld og velordnet campingplads, First Camp Mölle, som 

ligger lidt sydøst for Kullaberg. Overnatningerne var billige og det varme vand 

gratis. Og vejret var til den sommerlige side med et par små natlige byger. 

Om lørdagen havde Kisser 

og Ole arrangeret en fæl-

lestur i området. De havde 

planlagt den via ”nettet”. 

Vi sluttede fællesturen 

omkring middag i den lille 

turist- og havneby, Mölle, 

som ligger lige nedenfor 

Kullaberg. Og da det 

længe havde knurret i 

vores maver, overfaldt vi 

på det nærmeste de små 

fiskerestauranter på 

havnen - mangt en 

fiskefilet og lakseburger blev fortæret.  

Fra Mölle kørte vi i spredt formation op til Kullabergs parkeringsplads og gik 

derfra det sidste stykke op til de åbne klipper med fyrtårn og smuk udsigt over det 

blå Kattegat. 

Klipperne mindede mig meget om de nordbornholmske. Klippeknuden har en 

meget varieret og smuk natur. 

En af nætterne vågnede jeg ved at Åge Horsmann rumsterede i sit telt og 

lavmældt skældte ud (mit telt stod lige overfor Bente og Åges). ”Ka´du så komme 

ud, jeg vil ikke ha´ dig herinde. Ud med dig, UD!” Jeg lå længe og tænkte, hvad 

fanden foregår der. Sådan har jeg da aldrig oplevet Åge opføre sig overfor Bente. 

Jeg valgte at vende det døve øre til og sove videre.  

Næste morgen lod jeg som intet var sket. Da jeg havde fået brygget en kop kaffe 

og fået fyr på piben, kom Åge over til mig og undskyldte hvis han havde 

forstyrret mig i løbet af natten.  
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Nå, jae det  (jeg satte mig godt til rette i campingstolen med ørerne slået helt ud). 

- Ja, han havde altså haft et helvedes hyr med - et pindsvin! Pindsvinet havde søgt 

ind i forteltet og havde larmende og snøftende rodet rundt i deres ting, og lige 

meget hvad han gjorde, så kunne han ikke slippe af med det. Det kom hele tiden 

tilbage - indtil Åge fandt ud af at fjerne den medbragte proviant fra forteltet. 

Pindsvinet havde selvfølgelig lugtet sig frem til Bentes hjemmelavede frikadeller 

(de var nu også gode). 

Alle havde provianteret hjemmefra. Det er altid spændende at spise sammen, når 

vi selv har mad med til alle måltiderne. Der bliver byttet mad på kryds og tværs af 

bordene - nogle har hjemmelavede retter med, som lige skal smages - andre har 

foretaget spændende indkøb, som osse lige skal smages. Men ellers spiser man 

bare hvad der er sat på bordene. 

Vi var ca. 50 personer. Inga og Svend Erik havde på den konto forhandlet sig 

frem til gode priser for både teltslagere og hytteliggere. 

 

Karl Erik havde længe snakket om at køre til Østrig - han bragte især emnet på 

bane, når vi fik frokost med sild og snaps. Jeg sagde bare ja hver gang han bragte 

Østrig på bane. Jeg sagde ja, fordi det faktisk var et ønske jeg længe havde haft.  

Men så fandme! - I begyndelsen af september ringede Karl Erik og spurgte, ”Hva 

så, Anders, er du klar til at køre til Østrig”. Ups, det var altså ikke bare 

snapsesnak - og jeg havde jo sagt ja, - meget spagfærdigt fik jeg dog sagt jaeeh. 

”Vi skal ha´ maskinerne gjort klar”, fortsatte Karl Erik, ”jeg anbefaler Toftlund 

MC”. Jeg tog en rask beslutning og sagde OK til det hele. Karl Erik bestilte tid 

hos Toftlund MC og søgte derefter et godt sted i Østrig, som vi kunne bruge som 

udgangspunkt til motorcykelture og traveture i bjergene. Datoen blev fastsat til 

den 15. september. Vi aftalte at der skulle være tid til mange drikke- og ryge-

pauser samt to overnatninger undervejs. Turens varighed blev ikke fastsat, 

tilfældet måtte råde. 

Tidligt tirsdag morgen, den 15. september, startede jeg hjemmefra. Det var koldt 

og diset, så jeg tog godt med varmt tøj på og satte fuld varme på håndtagene. Vi 

skulle mødes på Kildebjerg Tankstation på Fyn ved godt 08.00-tiden og være i 

Toftlund kl. 10.00. Efter et par timer i dygtige mekanikeres hænder var 

motorcyklerne klar til turen sydover. 

Det er hårdt at køre på de tyske motorveje nu om stunder. Trafikken er tæt. 

Betydelig tættere end da jeg i ”forrige århundrede” flere gange kørte gennem 

Tyskland i Land Rover. Medtrafikanterne havde dengang plads til at vinke og 

smile medlidende til mig - en dieseldrevet Land Rover larmer mere end den 

flytter sig. 

Det gik fint lige indtil Hamburg - oh skræk, dér røg vi lige ind i en kø så lang, så 

lang. Et par rør i Elb-tunnelen var lukket på grund af vejarbejde (- et vejarbejde vi 

havde overset i den tyske trafikinformation). Luftkølede motorcykler og ti meter i 

minuttet, det kunne aldrig gå. Men så kom vi tanker om, at de tyske trafikanter er 

langt mere modne og hjælpsomme end danske trafikanter. Vi begyndte langsomt 
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at køre op mellem rækkerne af biler og uden videre blev der givet plads til os. Vi 

kunne lige holde motorernes temperatur nede under det røde felt. 

På grund af, at vi kom alt for sent af sted fra Toftlund og køen ved Elb-tunnelen, 

var vi nødt til at finde et overnatningssted omkring Hannover. Karl Erik mindedes 

en campingplads, Birkensee, lige syd for Hannover. Vi fandt den faktisk uden 

besvær. 

Stedet er en fastliggerplads med enorme campingvogne arrangeret omkring en 

lille sø. Alle campingvognene er omgivet af lave stakitter, fint lagte flisegange, 

terrasser med kulørte lamper og bittesmå veltrimmede miniaturegræsplæner 

(nogle steder plastikgræs) med havenisser og fuglebade. Osse den vi lejede - ja, vi 

havde oven i købet bådebro med en lille plastikjolle fortøjet. - På en måde var det 

hyggeligt og priserne moderate. 

Næste morgen gik det atter med fuld tryk på motorvejene. Sydøst for München 

drejede vi af motorvejen og fandt efter noget besvær et nyt overnatningssted i en 

landsby der hed Holckirchen - vi lejede os ind i et solidt Gasthaus med en kirke 

lige over for. 

Kirken ringede 

helt katolsk med 

klokkerne fra 

tidlig morgen til 

sen aften - jeg 

går ud fra, at det 

var grunden til, at 

alle vinduerne i 

Gasthaus´et var 

med trelags-glas. 

Vi lejede et 

familierum til 

fire personer, det 

var billigere og 

det drejede sig jo 

kun om en 

overnatning. Selvom vi var godt trætte efter kørslen på motorvejene og døsige 

efter et kraftigt aftenmåltid, kunne vi ikke nære os for at svinge nogle ordentlige 

pokaler mørkt fadøl i gårdhaven med tobak til.  

Alle overnatningerne i Tyskland og Østrig var med Früstück og den var meget 

varieret og bastant. Vi fyldte os grundigt og kunne næsten klare os til aften. 

Næste dag, om eftermiddagen, nåede vi Wagrain med Pension Anni. Wagrain er 

en mindre bjergby, men et stort skisports- og sommerferiecenter. Mange danskere 

finder vejen til Wagrain. - Byen er ikke ødelagt af store prangende og kedelige 

hotelbygninger, men er holdt helt i en gemytlig Østrigs stil. Mange af byens store 

huse og omegnens store landhuse har udlejning under en eller anden form. 
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September er mellemperiode med hensyn til gæster. Det nød vi godt af. Servicen 

var høj og priserne lave. I højsæsonerne er det lige omvendt. 

Pension Anni fandt Bodil og Karl Erik på Touring Clubbens liste over 

overnatningssteder i Østrig. Pensionen er i to etager med et væld af blomster 

hængende fra altanerne. Vi lejede en stor lejlighed under taget med to 

soveværelser, to badeværelser, spisestue og køkken. Fra en sydvendt altan havde 

vi en flot udsigt over byen og en vid udsigt til bjergene. 

Efter det hårde slid på motorvejene var det endelige blevet tid til at smække 

benene op, drikke pulverkaffe og tåge tobak i ro og mag. Hold da op, hvor vi nød 

at sidde på altanen med det store skyggende tagudhæng - skyggen var nødvendig, 

da hele perioden i Østrig var med sol og sommerlige temperaturer. 

Efter at have 

hvilet os en 

dags tid, mente 

vi nok vi 

kunne klare en 

vandretur op i 

bjergene. Det 

var hårdt, men 

for hver tag vi 

tog, fik vi en 

endnu flottere 

udsigt. Sveden 

haglede af os, 

men på toppen 

af Edelweiss 

Alm ventede 

tre kolde og 

duggede fadøl 

på en restaurant med panoramaudsigt. Aldrig har et glas fadøl smagt så godt. 

Et par motorcyklister fra Fyn, som Bodil og Karl Erik kendte, sluttede sig til os 

dagen efter vores ankomst - de var på vej gennem Østrig til Schweiz. Parret lejede 

et stort værelse under os. Vi slog os sammen til måltider, fest og køreture i 

bjergene. 

Fredag og lørdag var der bjergbondefest (Bauernherbst) i Wagrain. Torvepladsen 

var stuvende fuld af feststemte folk fra by og land. Gamle bjergbønder viste deres 

kunnen i næsten glemt hjemmehåndværk. Pølser, små schnitzler og bacon blev 

braset på store grill´er. Koner solgte hjemmelavet marmelade, ost og trærøget 

bacon. Unge piger svingede behændigt store ølpokaler mellem bordene. Festlige 

tyrolermusikanter i lederhosen, blå knæstrømper og gemsehatte spredte glæde og 

danselyst med den taktfaste og iørehængende hornmusik. Storsmilende sad Karl 

Erik og slog takt med arme og ben. Han er en stor fan af tyrolermusik.  
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Bjergbøndernes fest er en meget traditionsrig fejring af kvægets neddrivning fra 

græsgangene i bjergene. Køer, med store rungende bjælder, og heste bliver drevet 

gennem byen. Forrest ridder ryttere med smældende piske. Omkring køernes horn 

er der bundet sensommerblomster og grønne grene. Heste og vogne er pyntede og 

vognladene er fyldt op med alskens husgeråd fra sommertiden i hytterne på de 

højtliggende græsgange. 

Søndag d. 20. september startede vi efter morgenmaden mod Grossglockner med 

Pasterzengletscheren. Det var en fantastisk oplevelse at køre på Grossglockner 

Hochalpenstrasse med de 

stærke stigninger og 

slyngninger og særdeles 

skarpe hårnålesving. 

Selvom jeg kørte på en 

letkørt svingmotorcykel var 

det svært, jeg skulle 

virkelig passe på - især 

nedad. Inden vi nåede 

Fuscher Törl, skulle vi 

gennem et lavt hængende 

og isnende koldt skylag, 

som desværre fratog os 

udsigten, når vi rastede. På 

alperestauranten på Fuscher Törl var vi heldigvis kommet op over skylaget og 

kunne derfor nyde den storslåede udsigt i solskin. De forrevne og sneklædte 

bjergtinder er altid en betagende oplevelse. 

Det var med stor forundring (langtfra beundring) og gys, når jeg så de unge 

motorcyklister foretage hasarderede overhalinger og trykke den af gennem de 

skarpe og ofte uoverskuelige sving både op og ned.  

Jeg var lige så forundret over de mange sportscyklister, der kæmpede sig pustende 

op ad den stejle alpevej i laveste gear og hurtigt tråd, det rene selvpineri. Det 

eneste spændende ved dét, måtte da være nedturen. 

Efter besøget på Kaiser Franz Joefs Höhe med udsigt til Pasterzengletscheren og 

Østrigs højeste bjerg, Grossglockner, holdt vi ind på en lille rastehylde med et 

groft tilhugget bord og spiste en medbragt frokost. Efter en stund med afslapning 

kørte vi ned i bjergbyen, Heiligenblut, og nød en kop kaffe på en restaurant med 

udsigt til den store kløft, som byen ligger på den ene side af. 

Der var byfest i Heiligenblut og derfor næsten ikke til at finde en parkeringsplads. 

Vi tog chancen og parkerede motorcyklerne ved en busholdeplads. Det blev sgu 

en dyr kop kaffe. Der stod en ung politibetjent med et skarpt blik og blokken 

fremme, da vi kom tilbage til motorcyklerne. Vi slap dog med en bøde på 20 euro 

tilsammen. Det var selvfølgelig mig der blev noteret, viste kørekort og papirer og 

pungede ud (de ”medskyldige” har afregnet med mig). 
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Mandag formiddag, d. 21. september, tog vi afsked med Pension Anni. Parret fra 

Fyn skulle videre til Schweiz og vi skulle nordpå - med et par overnatninger 

undervejs. 

Fra München kørte vi ad motorvej 9 mod Leipzig. Et sted mellem Nürnberg og 

Leipzig overnattede vi på en stor overnatningsplads for lastbilchauffører, et 

Gasthof Opel. Om morgenen fortsatte vi via Leipzig mod Magdeburg, men 

drejede fra på et tidspunkt for at køre gennem Harzen til Hannover. Målet for 

sidste overnatning var camping Birkensee i håbet om, at ”vores” campingvogn var 

ledig - det var den (det var jo så hyggeligt). 

Efter sidste overnatning på Birkensee gik min motorcykel i stå, netop som vi 

startede ud på sidste etape. Karl Erik bemærkede ikke, at jeg ikke var bagefter 

ham. Endelig fik jeg motorcyklen i gang og drønede efter Bodil og Karl Erik. Ned 

på motorvejen mod 

Hamburg, fuld 

hammer på, men de 

var ikke at se. 

Vi havde aftalt, at 

hvis vi blev væk fra 

hinanden, skulle vi 

holde ind på den 

første og bedste raste-

plads og vente. Alle 

rastepladserne og 

benzinstationerne 

undersøgte jeg hele 

vejen til Hamburg. 

Der var ingen Bodil 

og Karl Erik! Når jeg 

holdt stille på en rasteplads sendte jeg sms´er med angivelse af sted, men ingen 

sms´er fra Karl Erik! - Ved næste rast nord for Hamburg var der endelig en sms 

fra Karl Erik. De holdt på en rasteplads syd for Hamburg, en rasteplads jeg for 

længst havde passeret. Jeg var altså foran dem! Hvordan pokker kunne det gå til?? 

Med godt fyr på piben regnede jeg ud hvornår jeg skulle tanke benzin. Det skulle 

jeg et eller andet sted lige syd for Flensborg, jeg håbede så, at Karl Erik også 

regnede det ud. Det gjorde han. Efter optankning og en længere rygepause på 

tankstationen, indhentede Bodil og Karl Erik mig endelig. De havde kørt stærkt, 

meget stærkt for at nå mig. 

De fortalte, at de fra Birkensee var svinget ind i en forkert vejbane, som de troede 

førte til Hamburg-motorvejen. Da de opdagede fejlen var de fuldstændig fanget i 

den tætte morgentrafik, de kunne overhovedet ikke vende. De måtte i gennem 

Hannovers morgenmylder og derfra ud på motorvejen til Hamburg. Og på grund 

af manglende strøm på mobilen, kunne Karl Erik ikke sende eller ringe. Det 
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lykkedes ham dog at oplade mobilen så meget på motorcyklens batteri, at han 

kunne sende en enkelt sms. 

Bodil og Karl Erik førte an på hele turen med god støtte af deres gps, - for en 

sikkerheds skyld havde vi dog pakket et par papir-gps´er med i bagagen. 

Ifølge min beregning kørte vi ca. 3.300 km. i alt. Vi havde ikke problemer med 

motorcyklerne undervejs. Dog konstaterede jeg en begyndende utæthed ved min 

motorcykels forreste bremsecylinder og lidt svigt i kontakten på sidestøttebenet, 

en kontakt der forhindrer kørsel med støttebenet ude, - det var den der var årsag til 

motorproblemet ved Birkensee.  

På Fyn skiltes vi i enighed om en særdeles vellykket tur til Østrig. 
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ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår 
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Senor MC arrangementer 2010 

 

* 29 - 31/1  Vintermøde i ”Skovbrynet” ved Årup på Fyn. 

* 23 - 25/4  Forårstræf med generalfor-samling i Remmerstrand ved Struer/Lemvig 

  Arr.: Elvas Angels 

* 11 - 13/6  Sommertræf i ”Fjordcentret” ved Udbyhøj ved Randers fjord. 

  Arr.: Formanden M/K sørger for arrangører. 

21 - 23/8  Vildmarkstræf  i Arnäsholm 

  I Sverige. 

  Velkommen siger Henny & Ib 

  Se mere i bladet. 

* 24 - 26/9  Efterårstræf i Pedersborg ved Sorø.  

 Arr.: Tove, Per, Henny og Ib 
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