
senior mc danmark

Seniornyt
Nr. 1   Marts 2014                             30. årgang                   

Varm suppe til vinterkolde seniorer 



Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.

nr.4 December 2013, 29. årgang
Udkommer 4 gange årligt og sendes til allemedlemmer.

Dette nr. er trykt i 150 expl. Hos Viaprint, Skive.

●

                                  Bestyrelsen 
● Formand:
● Irene H Mikkelsen.  Astrupvej 740.  Astrup.  9800 Hjørring.l
● Mobil 22 14 78 89    irenemikkelsen@post.tele.dk
●

● Kasserer
● John Rasmussen   Hovbygade 10, Hovby  4640  Fakse.
● Mobil: 20 47 89 71     lisjoh@fakse-net.dk.
●

● Bestyrelsesmedlem:
● Svend-Erik Albrechtsen   Cypresvænget 249  4736 Karrebæksminde.
● Mobil: 20 14 76 93  tlf: 55 44 76 93  sv.e.albrechtsen@mail.dk
●

● Lasse Albrechtsen  Samsøvej 25  4700 næstved
● 40103617               l.albrechtsen@stofanet.dk
●

● Næstformand:
● Bruno Pedersen.  Lyngholmsvej 10    9200 Aalborg SV
● Tlf: 96 18 62 50             mc.bruno@privat.dk
●

● Redaktør:
● Jan Nygård Jensen.  Blidstrupmark 8    7990 Øster Assels
● Mobil:  22 64 00 54          rynkeorglet@mail.tele.dk
●

●

● Kasserersuppleant
● Claus Hauerslev   Englerupvej  88  Englerup   4060 Kirke Såby
● Tlf: 46 40 51 20  Mobil: 40 28 41 20      Claus_hauerslev@mail.dk
●

● Klubeffekter:
● Villy Kyhn Hansen   Skyttevænget 1B   4700  Næstved
● Mobil 20 27 08 78        villyh@hotmail.com
●

●

● Næste nummer udkommer i maj 2014,
● Deadline for bladet er d.4. maj 2014
●  
●

●

●

●

  



Formandens skriv:

1. marts 2014 

Ja så er vinteren snart ovre, vintergækker og krokus står i fuldt 

flor. Jeg tør næste ikke tro, nu er det snart.. Der er blevet 

pudset og skruet og olien er skiftet osv. Osv. 

Nu kan det bare ikke gå stærkt nok. Mc’en står der og skinner 

så flot.. 

Jeg har arbejdet lidt med vores nye hjemmeside, der sker en 

udvikling hen af vejen. Seneste nyt er at vi via en knap øverst 

nu kan koble os ind på Johs’s billede albummer fra træf 

igennem tiderne og igen klikke sig tilbage på hjemmesiden. 

Smart ikke ☺  

I år er det 30 år siden klubben startede. Der har været stor 

tilgang i en periode og oppe på et medlemstal på næsten 200. 

Tiden skifter nogle falder fra, andre hænger stadig i, til stor 

glæde for os yngre. Der har efterhånden været en stor 

nedgang i medlemstallet. Vi er nu nede på Tjaaaa, vi må se nu 

efter den sidste betaling af kontingent. Sidst jeg så, var der 

omkring de 98 inkl. Medlemmer fra Norge og Sverige. Jeg ved 

allerede nu, at nogen er meldt fra. Vi har jo forskellige ting der 

præger vores liv og som vi må tage til efterretning og leve 

med. Enten det er det ene eller det andet der lægger til grund. 

 Traditionen tro er der generalforsamling til forårstræffet, i år 

den 26.april 2014 kl. 13.30 på Juulsøgården ved Silkeborg 



 Der sker godt nok noget en udskiftning, så kære venner, der 

skal overvejes en del for klubbens fremtid. Nogle af jer har 

nogle rigtige gode forslag og har sendt mig e-mails. Jeg vil 

meget gerne, i hver især bringer jeres forslag op under emnet 

EVT. 

Jeg siger tusind tak til de 4 træfarrangører der har meldt sig til 

forårstræffet: Bente og Lars, Tove og Per. 

Jubilæumsfesten er den 14. juni Jeg håber, at rigtig mange vil 

deltage. Der er siden vi var på Assing Mølleby centret sidst, 

kommet en bestyrerinde, hun er også kogekone. Hun vil sørge 

for borddækning, en 3 retters menu, servering og oprydning 

lørdag aften. Hun vil gå og pusle i køkkenet fredag aften og 

lørdag, hun mener dog ikke hun vil være i vejen for 

træfarrangørerne. 

Der mangler stadig træfarrangører til resten af året ☺ 

Det var vist alt for denne gang. Jeg glæder mig til at se jer alle 

til forårstræffet 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god MC sæson 

 pas på jer selv derude  

Hilsen  

Irene 

Obs!!  Rettelse: 

Ved endelig opgørelse af regnskabet for  

efterårstræffet, blev et underskud på kr.3.960 

vendt til et overskud på 3.159kr. 

Kasseren. 



 

Sår’n  en gammel én kan da ikke køre på motorcykel, men 

det er måske også derfor du trækker? 

 

Fandt denne sjove tegning i et gammelt seniornyt, da 

jeg lige manglede til en side.  



Kr. Himmelfartsferie til Fyn 2013 
 

I kender nok det der med, at man synes, man ser fantastisk godt ud, på 10 år 

gamle billeder. Man kan nok godt se, vi ikke er 50 år mere, og vi kan jo også godt 

selv mærke det engang imellem.  ☺ Derfor snakker vi også tit om, hvad vi 

forventer mht. at køre motorcykel. Det er godt med lidt langtidsplanlægning. Vi 

vil i hvert fald tage på MC-ferie til udlandet, lige så længe vi kan. Når vi så bliver 
”rigtig gamle” og ikke kan holde til de lange ture, vil vi lege turister i vort eget 

land. På et tidspunkt kommer vi nok også til at bide i det sure æble og tage den 

fire-hjulede. Det har både noget med helbred og penge at gøre! 

I starten af maj sidste år blev vi pludselig grebet af rejsefeber, og vi lejede et halvt 

hus for tre døgn i den lille flække Revninge nær Kerteminde på Fyn. Dette udløste 

selvfølgelig 1000-kr. spørgsmålet fra Jens: ”Er vi så gamle nu?”  

Men vi fik pakket motorcyklerne, og snart gik det rask derudaf. Vi ankom til 

destinationen på Revninge Bygade, hvor nøglen lå på det aftalte sted. Vi fik lagt 

sengelinned på, så vi var klar til at smide os, når det blev den tid. Det var stadig 

lidt køligt i vejret, men vi kunne dog godt sidde lidt i solen, hvor der var læ. Vi 

gik en tur gennem Revninge, og samme vej tilbage. Det var sandelig ikke nogen 

stor by. Sibiriensvej stod der på et vejskilt. Det pirrede vores nysgerrighed, og vi 
fik da også en hyggelig køretur på små snoede veje ud af det. 

Vi tog på sightseeing i Kerteminde, som er en rigtig hyggelig købstad med mange 

gamle huse. Vi fik selvfølgelig også hilst på ”Amanda”. 

Ladby-skibet har jeg altid gerne 

villet se, og det tilhørende 

museum var også entré-billetten 

værd. Det kan vi godt anbefale. 

De fleste har sikkert hørt om 

”Bayeux-tapetet”, et 70 meter 

langt broderi, der beskriver 

Slaget ved Hastings. I Ladby 

mødes nogle damer en gang om 

ugen for at brodere på ”Ladby-

tapetet”. Der bruges plantefar-

vede garner, og der broderes 

med samme teknikker, som på det franske forbillede. Der er planlagt syv meter 

om det gamle vikingeskib og andre syv meter om bygningen af en model af 

samme skib. Det er meget flot. I museets kælder er der også en stor model af 

vikingeskibet med fyrste, døde heste med videre. Som nævnt arbejdes der på en 

nøjagtig 1:1 kopi af Ladby-skibet, hvor man bruger kopier af originalt værktøj. 

Et lille udsnit af 

”Ladby-tapetet” 

 



Langs vejen til gravhøjen, hvor det originale Ladby-skib ligger, står der en række 

gamle stynede popler, og det slog mig pludselig, hvor fra H.C. Andersen havde 

fundet inspiration til ”Fyrtøjet”.  

På museet fortalte de 

os, at træerne er ca. 

500 år gamle. De skal 

stynes hvert femte år, 

og det skulle egentlig 

have været gjort sidste 

år (i 2012). 

Vi kørte også til 

Ulriksholm. Et smukt 

lille slot, som Chr. d. 

IV forærede til en af 

sine talrige sønner. 

For sønnen var 

glæden dog kortvarig, 

da han døde allerede 

som 28-årig. Verden 

er lille. Da vi bestilte en kop kaffe, blev den serveret af en dame, som syntes, der 

var noget bekendt ved vores dialekt. Det viste sig, at hun havde boet i Skive det 

meste af sin 

barndom. Vi tog 

også en smuttur 

til Fyns-hoved, 

og fra tårnet på 

Munkebo 

Bakke, kunne vi 

se viden om, 

også til de høje 

kraner på det 

gamle Lindø 

værft. En længe-

re tur langs kyst-

en til Nyborg 

blev det også til. 

Nu fik vi så en 

lille forsmag på, 

hvad vi kan finde på at bruge noget af folkepensionen til, når vi bliver ”rigtig 

gamle” – ”Og det var i grunden ikke så galt”, som ”Konen med æggene” sagde 

ifølge H. C. Andersen. 
Lene A. Kristensen, 678-53

Her står Jens med sit fyrtøj – men hvor 

er heksen? Joh, det er da hende, der 

tager billedet. Og det er ganske vist ☺☺☺☺ 



Indkaldelse til 

Ordinær Generalforsamling 
den 26. april 2014 kl. 13.30  

Juulsøgården 
 

      Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
   1.  Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere 

2.  Formandens beretning 

3.  Kasserens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab 

og budget. 

   4.  Indkomne forslag: 

 

   A: Ændring i vedtægten § 3 stk. 5   

Udover medlemmer med ledsager, Kan 

gæster, med bestyrelsens godkendelse, 

deltage i klubbens arrangementer, 

dog betaler deltagere, der ikke er medlem af klubben et 

ekstragebyr på 50 kr. 

Afstemning.  

 

    B: Medlemsliste på Hjemmesiden?  

         Afstemning. 

 

    5.   Valg af formand:  

 

6.   Valg af Kasser for en 1 årig periode: John stopper, Claus 

Hauerslev opstiller 

 

 



7.    Valg af kasser suppleant: 

 

8.   Valg af bestyrelses medlem for en 1 årig periode: Bruno 

stopper.  

 

9.   valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Svend Erik 

genopstiller 

 

10.   Valg af bestyrelsesmedlem suppleant for en 1 årig 

periode: 

 

11.  valg af effektsælger, Villy stopper.  

 

    12.  Valg af billagskontrollant og billagskontrollant 

suppleant for en 1 årig periode. 

 

13.  Valg af Webmaster 

  

Evt.  

De der er kommet med forslag til nye tiltag eller ændringer 

det seneste år, bedes fremføre deres forslag her.  

 



kjkjkj   kInvitation. 
Så er der forårstræf på Juulsøgård,  Lavenvej 22. 

 8600 Silkeborg.  

Tidspunktet er 25 – 27  april 2014. 

Træfgebyr inde  450,00kr. 

Træfgebyr ude  350,00kr. 

Træfgebyret indbetales senest d. 6 april på klubbens 

bankkonto. 

Kørevejledning næste side. 



Koordinater 

WGS84 : 

N 56  8.187’  E 9  41.762’ 

WGS84 decimal: 

56. 13646,  9. 69604 

Vel mødt. 

Træfarrangører: 

 Bente & Lars & Tove & Per. 



Forårstræf jylland 

d.25 – 27 april 2014 

Juulsøgården 

Lavenvej 22 

8600 Silkeborg 

Sommertræf jylland 

d. 13 – 15 juni  2014 

Assing  Mølleby Centret 

Bukkærvej  8 

633 Kibæk 

Efterårstræf sjælland 

d. 12 – 14  september 

Høve hjemmeværnsgården 

Veddingevej 1 

4550  Asnæs 

Praktiske oplysninger: 

Kontingentet udgør årligt   400,00 kr. 

For ægtefæller og samboende    200,00 kr 

Indmeldelsesgebyr        100,00 kr. 

Klubbens bankoplysninger: 

reg.nr. 0624     konto nr. 0010352118 

 

TRÆFSTEDER 2014 

Obs!!  Der mangler stadig 

træfarrangører. 



senior mc danmark

   Seniornyt
Nr. 2   Maj 2014                             30. årgang                   

Forårstræf i pragtfuldt solskinsvejr 



●                                   Bestyrelsen 
● Formand:
● Dorthe Ullerup.  Kløvermarken 24   9310 Vodskov
● Tlf: 98294110 Mobil: 24228673  dorthe@ullerup.org
●

● Kasserer
● Claus Hauerslev.  Englerupvej 88  Englerup,  4060 Kirke Såby
● Tlf:46405120  Mobil:40284120    claus_hauerslev@mail.dk 
●

● Bestyrelsesmedlem:
● Peter Nissen  Tyrsvej 15  6100 Haderslev
● Tlf: 74529551  Mobil: 26700545   pn@pnbolig.dk   
●

● Lasse Albrechtsen  Samsøvej 25  4700 næstved
● 40103617               l.albrechtsen@stofanet.dk
●

● Næstformand:
● Tove Nielsen   Anagervej 6  4190 Munke Bjergby
● Tlf: 57807050   Mobil: 22888610   tovenielsenbromme@mail.dk
●

● Suppleant:
● Anders. P. Andersen   Ringstedvej 46B  4440 Mørkøv
● Mobil: 20247875    egemose@andersen.mail.dk    
●

● Redaktør:
● Jan Nygård Jensen.  Blidstrupmark 8    7990 Øster Assels
● Mobil:  22 64 00 54          rynkeorglet@mail.tele.dk
●

● Klubeffekter:
● Peter A Klausen   Vestervang 16   8850 Bjerringbro
● Tlf: 21726877    pabklausen@gmail.com     
●

●

● Næste nummer udkommer i august 2014,
● Deadline for bladet er d.3. august 2014
●  
●

●

●

●

Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.
nr.2 maj  2013   30 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til allemedlemmer.
Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

  



Den nye formands skriv: 
For at undgå at måtte ophæve vores klub stillede jeg op som 
formand for en bestyrelse, som jeg havde snakket med forinden. 
Dette "hold" blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 
d. 17. maj 2014 og derved "slap vi med skrækken". 

Det er jeg rigtig glad for, for det gir ingen positiv energi at måtte 
nedlægge noget, som har været sjovt og godt - og som man stadig 
tror på. Og det gør jeg! Jeg betragter dette som en forsøg, og 
sammen med bestyrelsen vil jeg om 2 år vurdere, om klubben kan 
fortsætte - eller  ej, og så tar' vi den derfra. 

Bestyrelsen for vores klub er nu: Tove E. Nielsen (1 år og 
næstformand), Lasse Albrechtsen (fortsætter endnu 1 år) Anders P. 
Andersen (suppleant), Peter Nissen (2 år), Claus Hauerslev 
(kasserer), Jan Nygaard (redaktør). 

Øvrige opgaver i klubben:. Lene A. Kristensen 
(udenrigsanliggender), Jens Ove Kristensen (medlemsliste 
m/billeder), Peter A. Klausen (effektsælger), Svend E. Albrechtsen 
(bonsælger). Tak til jer for det! 

Fordeling af opgaver i bestyrelsen udover det, der ligger fast: Tove 
Nielsen og Peter Nissen (træfsteder) Dorthe Ullerup (webmaster og 
administrator for Facebook gruppen). 
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle sammen om 
opgaverne og tror på, at vi alle har noget at bidrage med, så klubben 
fortsat kan eksistere på fornuftig vis. 

Og foran os står et 30 års jubilæum til sommertræffet! Det er 
arrangeret, så det bliver lidt ud over det sædvanlige - levende musik 
om fredagen og festmenu og ekstra kræs om lørdagen. Den nye 
bestyrelse er træfarrangører på dette træf, og vi glæder os til at se 
jer! 

Og ellers håber jeg at se mange af jer til de fremtidige træf. Jeg 
fortalte på den  ekstraordinære generalforsamling, at en af 
opgaverne jeg vil arbejde på er at nedbringe klubbens formue til en 
mindre, men sikker arbejdskapital. Klubben har altid brugt pengene 
fornuftigt og også sparet og lagt sig i selen for, at det hele skal løbe 
rundt. Det har jeg meget respekt for, men jeg synes ikke der er grund 
til at spinke og spare, hvis det viser sig, at klubben ikke kan fortsætte 



alligevel og må give formuen til "nogen"  - eller hvad man kan 
forestille sig, der kom til at ske. Modsat er det bestemt ikke 
meningen, at der nu skal ødsles med pengene :o) 

 Jeg mener, at vi skal bruge noget mere på medlemmerne - og det 
kunne jo fint være på træffene. Måske på træfsteder med bedre 
faciliteter, køb af nogle ydelser mht, mad, oplevelser på ture med 
entreen betalt, nogen til at komme og fortælle om specielle mc ture, 
de har foretaget et eller andet sted i verden osv, osv. Det er bare 
nogle strø tanker, jeg har haft - men der kan være mange andre. Vi 
har altså muligheden for at gøre noget på træffene  med de penge vi 
har - og det synes jeg vi skal realisere.  

Vi kan godt gøre vores træf sjovere. En gang dansede vi så det 
fløjtede - hvorfor gør vi ikke det mere? - En senior i dag er ikke 
gammel - men en ung voksen! Lad os mødes til nogle sjove træf og  

få endnu flere gode oplevelser at snakke om - når vi en gang bliver 
gammel! 

Jeg fornemmer lidt ufred om noget arrangement af jubilæums træf. 
Skal vi ikke ta og rydde det af vejen og se at komme videre og hygge 
os sammen. Det har vi været gode til før, og jeg er sikker på, at det 
kan vi igen. 

Hermed tak til jer alle sammen for jeres fine opbakning på 
generalforsamlingen. 

Den blev jeg glad for! 

Mange hilsener fra  jeres formand 

Dorthe 



 

Garantbeviser Senior MC 

Der er nogen, der gerne vil vide mere om klubbens økonomi - bl.a. 

garantbeviserne på generalforsamlingen 2014- her er en kort 

orientering: 

Daværende kasserer havde før finanskrisen sikret 150.000 af 

klubbens midler i Garantbeviser (5-6% i renter) i Øster Brønderslev 

Sparekasse, og var forsikret om, at der ingen fare var for, at 

pengene ikke kunne udbetales, når man ønskede det - Igen en 

forsikring herom senest oktober 2008, hvor John Rasmussen 

overtager kassererposten. Men allerede medio november 2008 får 

John besked på, at beløbet ikke kan indfries pga den finansielle 

krise. Formanden (Dorthe) tog straks forhandling med Sparekassen, 

men uden held.  

Den 17.12.2008 modtog formanden et brev, hvori sparekassen 

oplyste, at alle garanterne kunne indfri 25% af kapitalen på 

garantbeviset pr. den 02.01.2009 (38.000 kr.) 

Bestyrelsen besluttede nu, at klubben fremover skal have "fast" 

bank - Danske Bank, i stedet for en lokal bank i nærheden af 

kassereren. Det indfriede beløb blev nu sat ind på konto i Danske 

Bank. 

Klubben havde nu tilbage et garantbevis på 112.000 kr. i 

sparekassen i Øster Brønderslev. 

Den 16.04.2009 oplyste Sparekassen, at vi kunne få det resterende 

beløb indfriet 01.10.2010. 

Vil I vide mere om dette "Garant-drama" :o) - så er det detaljeret 

beskrevet i Senior-Nyt nr. 2 maj 2009 under formandens beretning 

og i nr. 1 marts 2009 under Nyt for bestyrelsen. 

Vend 



 I øvrigt er der i disse numre af SN interessant læsning omkring 

medlemstallet i klubben , hvor vi allerede dér er klar over, hvilken vej 

det bar. (udfaldet af generalforsamlingen 2014) 

Er der herefter noget du vil vide mere om, er du velkommen til at 

kontakt mig. 

 

Mange hilsener 

Dorthe Ullerup 



REFERAT AF SENIOR MC´s GENERALFORSAMLING I 

JUULSØGÅRDEN VED SILKEBORG LØRDAG DEN 26. APRIL 

2014. 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE. 

Generalforsamlingen startede ca. kl. 13:30 og blev indledt af Bruno i 

formand Irene´s fravær. Bruno bød generalforsamlingen 

velkommen. 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Lauge, som enstemmigt blev 

valgt med akklamation. 

Lauge erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. 

Valg af referent: Lise N.R. blev foreslået af bestyrelsen og hun 

modtog valg. 



Formandens beretning blev godkendt. 

Kassererens beretning: John oplyste, at 40 stemmeberettigede 

medlemmer var mødt til generalforsamlingen. Herefter redegjorde 

John for regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på 

generalforsamlingen.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med 

akklamation. 

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Blev ikke 

behandlet. 

Indkomne forslag:  

A) Der var en heftig debat for og imod, hvorefter der var 

afstemning ved håndsoprækning. 10 stemte for, 24 stemte 

imod og 6 stemte ikke. 

Den nye bestyrelse pålægges af generalforsamlingen at komme med 

et koncept til næste generalforsamling. Dorthe oplyste, at ifølge 

persondataloven skal hvert enkelt medlem give samtykke til, at 

deres navn og øvrige personlige oplysninger må fremkomme på 

hjemmesiden 

Valg af stemmetællere: Olav og Peter N. blev foreslået af 

bestyrelsen og de modtog valg. 

Formandens beretning: Blev læst op af Bruno og bliver bragt i sin 

fulde ordlyd andet sted i nærværende Senior Nyt.  

Valg af formand: Da der ikke var nogen medlemmer, som ønskede 

at opstille til formand, foreslog dirigenten, at generalforsamlingen 

holdt en ½ times pause/summen med henblik på at finde et 

formandsemne. 

Vend 



Efter pausen var der fortsat ingen, som ønskede at opstille, 

hvorefter det blev besluttet, at den siddende bestyrelse skal 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger. 

Generalforsamlingen pålagde den siddende bestyrelse at fortsætte 

som forretningsbestyrelse indtil den ekstraordinære 

generalforsamling afholdes. Vedr. økonomi må der kun bruges 

midler til den løbende drift. 

Herefter blev generalforsamlingen afbrudt og Lauge takkede 

generalforsamlingen for god ro og orden. 

Bruno takkede ligeledes for god ro og orden.  

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 14:27 

 

Referent: Lise Nerup Rasmusssen 

 

 

Kommende  træfsteder 

Klubbens bankoplysninger: 

reg.nr. 0624     konto nr. 0010352118 

Efterårstræf: 
 
12 – 14  september. 

Høve hjemmeværnsgården 

Veddingevej 1 

4550 Asnæs 

Arrangører: 

Anders, Claus m.fl. 

 

Vintertræf 
 

6 – 8 februar   2015 

Skovvængehus Feriekoloni 

Holtug Strandvej 27 

4660  Store Heddinge 



kjkjkj   kInvitation. 
Du/I inviteres til sommertræf d.13 – 15 juni 2014 i 

Assing Mølleby Centret ,Bukkærvej 8 , 6933 Kibæk. 

I anledning af 30 året for klubbens tilblivelse, vil der blive afholdt 

festmiddag lørdag aften med en 3 retters menu, og en ½ flaske 

vin pro persona. Fredag aften er der levende musik. 

 

                                                       Pris indendørs: 450 kr. 
                                                       Pris udendørs: 350 kr. 

 

Arrangører: Bestyrelsen 



REFERAT AF SENIOR MC´s EKSTRAORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING PÅ CAMP FYN VED RINGE LØRDAG DEN 17. 

MAJ 2014. 

DAGSORDEN IFØLGE UDSENDT DAGSORDEN. 

Generalforsamlingen startede ca. kl. 14:00 og blev indledt af 

fungerende formand Bruno. Bruno bød generalforsamlingen 

velkommen. 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Lauge, som enstemmigt blev 

valgt med akklamation. 

Lauge erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. 

Valg af referent: Lise N.R. blev foreslået af bestyrelsen og hun 

modtog valg. 

Valg af stemmetællere: Erling og Jens Erik blev foreslået af 

bestyrelsen og de modtog valg. 

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Dirigent Lauge 

oplyste, at punktet ikke kan behandles, da den siddende 

forretningsbestyrelse kun må lave økonomiske transaktioner, som 

vedrører den daglige drift. Punktet kan først behandles, når der er 

valgt en bestyrelse, og kan således først behandles til næste års 

generalforsamling. Dette erklærede generalforsamlingen sig enige i. 

Valg af formand: Dorthe meddelte, at hun har meddelt til den 

siddende forretningsbestyrelse, at hun ønsker at opstille, men med 

en betingelse, som skal betragtes som en pakkeløsning. 

Dorthes betingelse er, at de medlemmer, som hun har fået tilsagn 

fra til at indgå i bestyrelsen, også vælges af generalforsamlingen. 

Det drejer sig om: Tove, Peter N., Jan, Claus, Anders og Lasse. Lasse 

blev valgt i bestyrelsen sidste år, og har endnu et år i bestyrelsen. 



Dorthe oplyste videre af en af hendes visioner for klubben er, stille 

og roligt at begynde at forbruge af formuen. Dette kunne for 

eksempel være at lave træf med en højere standard og bedre 

træfsteder.  

Dorthe oplyste, at hun ønsker at udvikle hjemmesiden og indføre 

log-ind på en del af hjemmesiden og ligeledes lave face-book til en 

lukket gruppe. 

Dorthes succeskriterie for klubben er 5 nye medlemmer pr. år. 

Dorthe oplyste sluttelig, at hun i de næste par år vil evaluere, om 

der fortsat er basis for klubbens eksistens. 

Erling oplyste hertil, at det er ok med forbrug af formue, men at der 

fortsat skal tages hensyn til økonomi til den løbende drift. 

Finn H. opfordrede til, at alle medlemmer deltager aktivt i klubben 

og melder sig på banen til at være træfarrangører, da han synes, at 

det er Tordenskjolds soldater som afholder træf. 

Referat fortsat: 

Johs. mener, at forbrug kan give sjovere træf, og at det derved vil 

blive lettere at få medlemmerne ud af starthullerne. 

John synes også at formuen skal bruges på en sjov måde til glæde 

for alle, eventuelt ved at forbruge midler som kan aflaste 

træfarrangørerne. 

Svend-Erik mener, at træfgebyret kan hæves, da det er mere end 10 

år siden, at gebyret er hævet sidst. 

Jørgen S. oplyste hertil, at han kender /er medlem af andre klubber, 

som laver meget billigere træf end Seniorklubben, og det er endda 

med fri bar og fuld forplejning. Jørgen synes, at vores træf er dyre 

nok. 



Herefter foreslog dirigent Lauge, at valg af ovennævnte formand 

(Dorthe) og bestyrelse overgik til afstemning under et.  Formand og 

den foreslåede bestyrelse blev valgt med akklamation. Dog var det 

ikke muligt at få valgt en kasserersuppleant, så bestyrelsen 

konstituerede sig efter generalforsamlingen uden 

kasserersuppleant, som må forsøges valgt til næste års 

generalforsamling. 

Valg af bilagskontrollant: Lauge 

Valg af bilagskontrollantsuppleant: Jan 

Valg af Web-master: Dorthe 

Referat fortsat: 

Valg af effektsælger: Peter A.K. med fruen til at transportere 

effekterne i bil. 

Jens A. spurgte hertil, om der overhovedet sælges effekter, hvortil 

John svarede, at der i 2013 er solgt effekter for ca. kr. 525,-. Dorthe 

oplyste hertil, at hun sammen med bestyrelsen vil drøfte, om der 

kun skal sælges ud af lageret og ikke foretages nyindkøb af effekter. 

EVT.: Jan oplyste, at Seniorbladet er ca. 14 dage forsinket på grund 

af den ekstraordinære generalforsamling, så det vil være 

hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne allerede nu tilmelder sig 

sommertræffet. 

Herefter løst og fast om snart sagt ingenting. 

Dirigent Lauge takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 



Formand Dorthe takkede Generalforsamlingen for opbakningen. 

Dorthe takkede ligeledes den afgående bestyrelse for det gode og 

store arbejde de har lagt i klubben. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 14:50 

Nærværende referat blev efter generalforsamlingen gennemlæst, 

godkendt og underskrevet af dirigenten og referenten. 

Referent: Lise Nerup Rasmusssen 

Referat fortsat: 

Efter Generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse 

sig således:  

Dorthe: Formand og valgt for 2 år 

Tove: Bestyrelsesmedlem valgt for 1 år – Næstformand 

Peter: Bestyrelsesmedlem valgt for 2 år 

Lasse: Fortsætter i bestyrelsen i endnu 1 år 

Claus: Indtrådt som kasserer i 1 år, da John ønskede at trække sig 

Anders: Bestyrelsessuppleant valgt for 1 år 

Jan: Fortsætter som redaktør  

Peter A.K.: Effektsælger  

Svend-Erik: Fortsætter som bonsælger 

Lene: Fortsætter som indenrigsminister 

Jens Ove (uden for bestyrelsen): Medlemslisten i samarbejde med  



Har lige siddet og kigget blade igennem for de seneste 20 (skriver tyve) år! 

Der var mange billeder, der vakte gode minder om sjove oplevelser og om tidligere medlemmer. 

For at finde billedet fra indlægget om træf i dette nummer, måtte jeg i Det private album - og her er et par 
stykker, fra vores yngre dage - og mere "aktive" periode. Jeg havde ikke billederne digitalt, så det er et foto 
af foto..... 

vh Dorthe 

  

"Aqua Lene" og Johs.,  Fjeldholmlejren 2001 Åge og Dorthe øver lidt,  maj 2001  Inden ..... 

 

"Hul i spanden",  juni 2001 Åge og to gode cigarer ..... 

 

  

Åh ja, det kan jeg godt huske ..... 



Træfarrangører 

Der var på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. tale om, at det ikke er tilfredsstillende, når der 
mangler træfarrangører - og det så er de sammen, der må træde til igen og igen. 

Vi er færre til at arrangere træf nu, og jeg tror ikke, at det er bevidst, hvis nogen "lopper den". Jeg tror 
måske det er usikkerhed overfor opgaven, der gør at man ikke melder sig. Det er en opgave, vi vil kigge på 
i bestyrelsen, og én af løsningerne kan være, at der er én, der melder sig som "tovholder", og som står for 
mad bestilling mv.  Her kan man så melde sig som arrangør og være den praktiske "gris" - og mangler der 
nogle "hænder", så har vi før haft fint held med at efterlyse på selve træffet, evt. skrive sig på en tavle eller 
hvad. Jeg skal gerne være tovholder og den, der koordinerer opgaverne på nogle af træffene. Netop nogle 
af disse træf, hvor vi alle kom og hjalp, husker jeg som nogle af de sjoveste - specielt ét, hvor vi var mange 
om opvasken, havde en spilledåse med musik og John midt på komfuret i underhylere - hvad det handlede 
om, husker jeg ikke (det var i 2001)!! - men se billedet. 

Det er en rigtig god ide for nye medlemmer at være med som arrangør til et sådant træf - her får du 
muligheden for at lære alle at kende på en god måde, så meld dig bare :o) 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Tordenskjolds Soldater for de gange, de har arrangeret et træf - I 
har gjort det rigtig godt! 

De bedste hilsener Dorthe 



 Da jeg er forhindret i, at deltage i generalforsamlingen har jeg bedt 

Bruno Læse dette op.  

Ja så gik 2013.  

Vi har haft nogle dejlige træf, Vintertræffet i Birkely ved Mørkøv, 

forårstræffet i Polarhytten ved Ganløse.   

Sommertræffet i Assing Mølleby Centeret ved Kibæk, hvor vores 

trofaste engelske og belgiske venner deltog. De fik denne gang en 

årsbjælke gratis af klubben da det var klubbens 30. års 

internationale træf.  

Det var rigtig hyggeligt, Christine havde et forslag til, hvordan 

klubben kunne tjene lidt ekstra, hun mente vi kunne sælge lodder, 

hvorpå der skulle være små gevinster. Det synes jeg personligt, var 

lidt for ”gammelt” Jeg synes det hører mere hjemme til et bingospil. 

Efterårstræffet på Djursland i lejrcenteret Hummelmosen. Hvor der 

også deltog en del fra Norge. Her deltog jeg desværre ikke. 

Jeg vil hermed sige: Tusind tak til jer alle, der har ydet en indsats for 

klubben. Det gælder alle træf arrangørerne, bestyrelsesmedlemmer 

og deres ægtefæller, JOK der har været meget behjælpelig med 

overvejelser if. med den ny hjemmeside, effektsælger Villy og 

udenrigsministeren Lene.  

Vi mistede vores altid festglade Jan Feldskou i Pinsen 2013, vi var 19 

fra klubben der tog afsked med Jan. Det var en meget gribende 

afsked, med Jans Mc der stod ved kisten.  

Årsberetning 2013 fra den afgående formand 



 I 2013 har jeg talt 73 medlemmer fra Dk + 7 svenske og 12 norske 

medlemmer. 

Indtil nu er der i 2014 der har betalt: 71medlemmer fra DK + 7 fra 

Sverige og 12 fra Norge.  

Der skal på denne generalforsamling faktisk udskiftes en hel 

bestyrelse.  Jeg håber der kommer en ny bestyrelse, at der er en 

bred opbakning til dem alle.   

Jeg ønsker jer alt godt fremover 

Hilsen  

Irene Mikkelsen 

Træfsteder 2015 

Vintertræf  sjælland                         Forårstræf  jylland 
 den  6 – 8  februar                          den  10 – 12  april 
Skovvængehus Feriekoloni             Vognkærvej 101A 
Holtug strandvej 27                          7080  Børkop 
4660 Store Heddinge 
 
Sommertræf Fyn                             Efterårstræf  Sjælland 
den  12 – 14 juni                             Den  18 – 20  Sept. 
Skovdam division                           Klintehytten 
Gelsted mose                                 Strandbakken 145 
5591  Gelsted                                 4700  Næstved. 



Lige en reminder, da det er et stykke tid siden den var i  



Lidt mere billednostalgi.

Salgjer Høj, madpakketur 2004 Selvtilliden manglede heller ikke noget dengang 

Det store opera-drama ”Rosamunde”i Ebeltoft  1999 



senior mc danmark

     Seniornyt
Nr. 3  August   2014                             30. årgang                   

Sommertræf 2014 ved Kibæk.
Fællestur i de flotte omgivelser.



                                  Bestyrelsen 

Formand:
Dorthe Ullerup.  Kløvermarken 24   9310 Vodskov

Tlf: 98294110 Mobil: 24228673  dorthe@ullerup.org

Kasserer
Claus Hauerslev.  Englerupvej 88  Englerup,  4060 Kirke Såby

Tlf:46405120  Mobil:40284120    claus_hauerslev@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Peter Nissen  Tyrsvej 15  6100 Haderslev

Tlf: 74529551  Mobil: 26700545   peter@pnbolig.dk   

Lasse Albrechtsen  Samsøvej 25  4700 næstved

40103617               l.albrechtsen@stofanet.dk

Næstformand:
Tove Nielsen   Anagervej 6  4190 Munke Bjergby

Tlf: 57807050   Mobil: 22888610   tovenielsenbromme@mail.dk

Suppleant:
Anders. P. Andersen   Ringstedvej 46B  4440 Mørkøv

Mobil: 20247875    egemose@andersen.mail.dk    

Redaktør og medlemsansvarlig:
Jan Nygård Jensen.  Blidstrupmark 8    7990 Øster Assels

Mobil:  22 64 00 54          rynkeorglet@mail.tele.dk

Klubeffekter:
Peter A Klausen   Vestervang 16   8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877    pabklausen@gmail.com     

Næste nummer udkommer i december 2014,
Deadline for bladet er d.16 november 2014
 

Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.
nr.3  2014   30 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.
Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

  



Formandens Skriv:

Jeg er rigtig glad for, at vi fik klubben til at køre videre – og at det blev muligt at

fejre 30 året for klubbens start.

Vi fik holdt et godt internationalt sommertræf. Der var en fin tilmelding, en god 

stemning, godt vejr og god mad. Musik både fredag og lørdag, en god telt-

hygge,gæster fra England og Belgien, sang og historier”fra da det hele startede”.

Det eneste der manglede, var noget mere kaffe på den fine fællestur som Erik 

Jensen havde arrangeret. Men det var formandens skyld – hun havde sparet på 

bønnerne :o) – derimod blev der ikke sparet på hjælpsomhed, da der skulle 

”ryddes af” og vaskes op! Tak for fællesturen Erik, og tak til jer alle sammen, 

fordi I hjalp til med at gøre dette træf til en rigtig god oplevelse.

Vi arbejder, i bestyrelsen, på at gøre træffene gode. Vi vil give arrangørerne 

mulighed for, at købe lidt ekstra lækkert ind, ved vejledning, og også være 

koordinator, hvis man ikke helt syntes, man er en dreven træfarrangør. MEN, vi 

mangler træfarrangører! - lige nu til vintertræf. Forårstræf og sommertræf 2015.

Jan Nygård er medlemsansvarlig, og er i gang med at ajourføre medlemslisten. 

Den ligger på klubbens hjemmeside (under Klubben og menuen Medlemmer i 

venstre side). Der er indlæg fra Jan herom andet steds i bladet.

På hjemmesiden er der lavet nogle ændringer, og rettet til + lavet begrænsninger 

 på, hvilke sider der er offentlige. Lene A Kristense har lavet en fin vejledning til 

login til de sider, der er for medlemmer. Går login helt i fisk, så kontakt Dorthe.

Der er købt trådløs højttaler(Harman/Kardon) – så har I god musik i jeres Iphone, 

kan vi få noget ”rock i synagogen”.

Svend Erik Albrechtsen havde et godt bonsalg på sommertræffet,og Peter A 

Klausen solgte godt ud af effekter. Desuden blev der sorteret godt og grundigt i 

træfkasserne, så vi nu kun har det mest nødvendige at transportere rundt.

For at huske, at få sig meldt til træf, og betalt, laver Jan, til bladet, en form for 

huskeseddel med datoer, beløb og bankoplysninger, som kan komme på 

opslagstavlen.



Vi har fået lavet mailadresser ti bestyrelsen ift opgaver, eks. formand@senior -

Mc _ danmark.dk , og klubben har nu sin egen Dropbox konto. Et sted hvor vi 

kan oploade vores mc billeder, og gøre brug af dem. Giv Dorthe besked hvis du 

vil have adgang til Dropbox kontoen.

Og endelig – på hvert møde vil vi have en status på klubbens økonomi, så vi 

følger den tæt, selvom vi nok bruger af formuen.

Desværre har nogle af vores norske medlemmer meldt sig ud – årsagerne er 

forskellige

Det er vi selvfølgelig kede af – Det har været hyggeligt, og sjovt, når vi har 

kunnet mødes på træf. Om årsagen er, at vores norske medlemmer ikke vil 

køre til træf både i Senior mc regi og til dansk/norsk minitræf er jeg ikke helt 

klar over. Uanset hvad, så er det altid mindre sjovt, når der sker udmeldinger.

Vi arbejder naturligvis på, at få nye medlemmer ind i klubben – og jeg vil gerne 

slå et slag for, at en Senior ikke er en person, der har opgivet ævred – 

tværtimod.

Senior MC er en klub for voksne,for mand og kone, for dem der kører selv, for 

dem der vil sove i telt og for dem der helst vil sove inde osv.

Vær OBS på det når I møder andre mc'ister – måske kender de ikke vores klub, 

og måske kunne de have lyst til at være med – SPØRG DEM!.

Hermed de bedste mc hilsener fra

Dorthe 



Status på Træfarrangører – juli 2014.

Efterårstræf, Hjemmeværnsgården Høve.   12-14 september 2014
Claus Hauerslev, Lene A Kristensen, Charlotte Rossau, John Paulsen, Bjørn 

Larsen

Vintertræf, Skovvængehus, Store Heddinge.   6 – 8 februar  2015
????

Forårstræf, mørkholt, børkop (ved Vejle)  10 – 12 april  2015
????

Sommertræf, Skovdam, Gelsted (Ved Årup på Fyn) 12 – 14 juni  2015
????

Efterårstræf, Klintehytten, Næstved   18 – 2o september   2015
Inga og Sv. E. Albrechtsen, william og 1 til 2 mere.

Som I kan se, så mangler der arrangører til vores træf. Det er klart, at når vi 

ikke er flere, end vi er, så må vi give en hånd med nogle flere gange, end hvis vi 

var mange.

Gå ind og tag en tørn. Det kan godt lade sig gøre, selv om du ikke bor i 

området. Om der er 4,eller 5 arrangører, skal ikke skille os ad – det skal dog 

være rimeligt ift. deltagere. Men det skal også være sjovt for jer arrangører. 

Snak evt. Med nogle andre om at gå sammen. Du kan melde dig til Dorthe eller 

en i bestyrelsen. Vi hjælper gerne til med at planlægge og koordinere – evt. 

finde steder hvor I kan købe ind mv.

vh.  Dorthe



                            Efterårstræf  2014

Fra d. 12 – 14 september er der efterårstræf i det skønne nordvest-

sjællandske landskab.  Vi mødes på Hjemmeværnsgården i  Høve.

    Adressen er: Veddingevej  1   4550  Asnæs.

Høve by er højt og smukt beliggende. Fra byens udsigtssteder er der en vid 

udsigt til det meste af Odsherred, bl.a. Lammefjorden og Sejerøbugten.

Hjemmeværnsgården bliver ikke mere brugt af hjemmeværn og militær. Den 

bliver udlejet til forskellige private fester og lignende.

Høve er nem at finde – den gamle amtsvej mellem Slagelse og Nykøbing S  

(rute 225)går lige gennem byen.

 

          



     Træfgebyr  ude  350 kr.

            Træfgebyr inde  450 kr.

 

Træfgebyret indbetales på klubbens bankkonto:

    

Reg nr:0624  konto nr:0010352118

   senest  22 august.

  

Vi ses:  Claus, Charlotte , John, Bjørn og Lene

Koordinater:  WGS84 55°50'15.0"N 11°29'4.1"E

 WGS84 decimal (lat, lon) 55.837491, 11.484484 



 

               

  Klubbens bankoplysninger:

               Reg nr: 0624

       Konto nr: 0010352118

                           

 

Vintertræf: D.6 – 8 februar 2015  Skovvængehus. Holtug 
strandvej 27.   4660 St. Heddinge. Arrangører: ?????

Forårstræf: d. 10 – 12 april. 2015. Vognkærvej 101A
Mørkholt  7080 Børkop   Vejle.  Arrangører:   ?????????

Sommertræf:  d. 12 – 14 juni 2015. Skovdam Gelsted mose
5591 Gelsted ( Fyn)  Arrangører: ???????????

Efterårstræf: d. 18 – 20 september 2015.  Klintehytten
Strandbakken 145  4700  Næstved. Arrangører: Inga & sv.
Erik, William  mf.

                   

Pris: Overnatning ude    350 kr.
         Overnatning inde   450 kr.

Pengene indbetales til kasseren på klubbens bankkonto.



Tak for et dejligt og hyggeligt sommertræf
Mens jeg skriver dette, tænker jeg på, at for et par måneder siden var det lidt

uvist, om der overhovedet blev noget sommertræf. Den ”gamle” bestyrelse var

kørt træt. Klubben sang måske på sidste vers, og en del af os var vel egentlig klar

til at lade den dø – trist for en klub, der har været et godt samlingspunkt i 30 år.

Men alle inkarnerede Senior-MC-ister åndede lettede op, da vores skrantende

klub fik tilført ny energi i form af en flok ildsjæle, der med Dorthe i spidsen trådte

i karakter. Så nu tror jeg på, at vi har fået ”hold på hestene”, som Thorvald, ham

med Puch’en (og alpehuen) plejede at sige.

Derfor var det en stor glæde at fejre klubbens 30 års ”fødselsdag” – det 31. Int.

Sommertræf i Assing Mølleby Centret, hvor alle sejl var sat til med besøg af otte

trofaste gæster fra England og Belgien, med levende musik både fredag aften og

under middagen lørdag.

Bestyrelsen havde travlt i køkkenregionerne, og jeg lagde mærke til, at mange

andre også gav en hånd med. Lørdag aften var bestyrelsen fritaget for køkkentjeneste,

idet der var hyret en kogekone med hjælpere og serveringspersonale.

Festmiddagen var rigtig god, men serveringen er bestemt set bedre. Men vi er

nok også blevet så pokkers forvænte. For der er jo ingen, som vore egne dygtige

træfarrangører, der hurtigt kan få noget mad langet over ”disken”, mens den

lange kø af sultne og forventningsfulde Senior-MC-ister defilerer forbi. Det er

noget, der rykker! Hvem husker ikke sommertræffet på Harrebjerg i Salling, hvor

185 deltagere fik mad på tallerknerne på 11 min? Jo, vi seniorer har styr på såvel

hestene som kartoflerne.

Under middagen var der adskillige festtaler og muntre indslag. Chris Broadbent

takkede på de engelske gæsters vegne og sluttede med ordene: ”Carry on – this

is great!” Lad det være en opfordring til alle nye og gamle medlemmer: Kom af

sted, ud og se Danmark med klubbens egne lokale guider, og nyd et par bajere

i gode venners lag - I vil ikke fortryde det! – For som Chris sagde: ”This is great!”

Ved klubbens 25 års jubilæum blev der udnævnt nogle æresmedlemmer. Men

hvis I tror, at disse nu bare læner sig tilbage og tænker: ”Nu har jeg gjort mit”? Så

tro om igen! Det fik vi tydeligt bevis for til sommertræffet, hvor Erik Jensen, med

det laveste medlemsnr., stod for fællesturen. De, der har prøvet at lave en

fællestur, ved, at det slet ikke er nogen nem opgave. Det kræver et stort

forarbejde. Der skal laves aftaler om evt. besøg ved seværdigheder. Ruten må

ikke være for lang – deltagerne skal jo være tilbage på træfstedet i ordentlig tid,

for ”vi må jo ikke glemme, hvad vi (også) er kommet for”. Man skal helst undgå

strækninger med for meget trafik, der skal også helst være nogle gode sving – og

grusveje er ingens livret.



Men Erik klarede opgaven til UG

og viste os rundt på små veje -

både med og uden asfalt Vi

besøgte først den gamle stråtækte

Uhre vindmølle. Her blev

der serveret kaffe og kage, og tro

mig: Det havde Erik lokket sin søn

og svigerdatter til at køre ud

med. Her fra gik turen videre til

en privat samling af Bang &

Olufsen produkter gennem tiden,

samt nogle heftige køretøjer –

traktorer og lign. Inden vi kom

her til, måtte vi køre et par km på

en af de førnævnte grusveje.

Men Erik beroligede os med, at

der ikke var noget løst grus overhovedet – kun huller i vejen Alt i alt var det

en rigtig dejlig køretur, som Erik fortjener stor ros for. Det var forøvrigt også Erik,

der havde lavet fællesturen til Brunkuls-lejerne ved sommertræffet i 2013 – jeg

har ladet mig fortælle, at også den tur var folk meget tilfredse med.

Jeg har været medlem af Senior MC danmark i godt og vel 21 år. Gennem alle

årene har jeg og Jens Ove deltaget i de fleste fællesture. Der har selvfølgelig

været nogle gange, hvor selskabet fredag aften har været så ”hyggeligt”, at det

ikke lige var den lørdag, der skulle køres. Men fakta er, at på disse fællesture, har

vi været rigtig mange steder, vi ikke anede fandtes i vores dejlige land. Og det

kan vi takke vores lokalkendte guider for – klubbens ildsjæle, der som Erik, og

mange andre gennem årene, har haft lyst og energi til at gøre noget ekstra for

klubkammeraterne fra andre egne af Danmark samt Sverige og Norge, og vores

udenlandske gæster – ikke at forglemme.

Hvor om alting er: Weekenden bød på god stemning, og alle folk hyggede sig –

og det er vel egentlig det, det hele drejer sig om. At vejret også var perfekt under

hele træffet var prikken over I’et. Men kære venner, skønt jeg nød at tilbringe

weekenden i jeres selskab, så var det dog heller ikke så ringe at komme hjem

igen, hvor jeg blev modtaget med åbne arme af Jens Ove, der desværre ikke

kunne deltage denne gang.

Lene A. Kristensen, 678-53



Senior mc hjemmesideadresse:

Www.senior-mc-danmark.dk

En stille vals på sommertræffet.



Mindeord.
Vi har desværre måttet sige farvel til 2 af vore venner i Senior regi hen over 

sommeren. Kirsten Pedersen, der d'øde sidst i juni måned, og Hanne Poulsen, 

der døde 5.august.

Kirsten var Kurts kone, og deltog jævnligt i træffene for år tilbage. Vi husker 

Kirsten somt et sødt menneske med et dejligt skævt smil, skøn at snakke med 

og med  en god humor.

Sådan husker vi Hanne.

Hanne Poulsen var medlem af klubben, med et tidligt medlemsnr.(199-46) 

Hun deltog som oftest i alle træffene,Indtil hun blev syg af kræft.

Ikke kun i Senior regi var Hanne synlig _ også til Skagen træf, på touring camp, 

og til andre former for komsammen, kunne man høre Hannes gode latter. Når 

vi tænker tilbage, har vi alle nogle gode og særlige minder om Hanne.

Ærgerligt, at vi ikke kan beholde hinanden, men sådan er det jo.

Om disse to dejlige mennesker vil vi tænke: Vi har haft strålende dage med 

dem – vi vil ikke græde over, at de er forbi, men glæde os over, at de har været.

Ære være Kirstens og Hannes minde.

Dorthe Ullerup. 
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Formandens Skriv:

Fortsættes

Det er nu godt et halvt år siden, at vi havde de 2 generalforsamlinger, som 
heldigvis endte med, at vi undgik at måtte lukke ”bixen”. Jeg vil gerne lave en 
evaluering allerede efter dette halve år, så også I kan få en fornemmelse af, 
hvordan det går – og jeg vil sige, at jeg synes vi er godt på vej. Vi har haft et par 
gode træf, og jeg har en god fornemmelse for de kommende træf også. Der var 
49 deltagere til Sommertræffet og 36 til efterårstræffet – ikke voldsomt 
mange, men jeg kan forstå, at en del har været forhindrede, og sådan er det jo. 
Vi mangler lige nu træfarrangører til forårstræffet – det har vi prøvet før, og jeg 
tror på, at der nok skal komme nogen på banen.

Da der var flest i klubben var der ca. 250 medlemmer, og så mange bliver vi 
ikke igen. Lige nu er vi 76 medlemmer, og heraf er de 6 kommet til inden for 
det seneste års tid. Der er dog også nogle, der har meldt sig ud – og det er der 
nok flere grunde til. Det kan være pga alder, at man prioriterer en anden klub, 
det kan være noget med økonomi eller man synes, man kører for lidt. Og jeg 
tror, at også andre klubber mærker, at der er mange ”om buddet”, så det er 
OK.

Jeg får faktisk tit henvendelser fra personer, der ønsker at blive medlem, men i 
flere tilfælde sker der ikke mere – betaling af kontingent udebliver. Så jeg er i 
gang med at finde ud af hvorfor – og om der er noget vi i klubben kan gøre 
bedre. Husk at I også gerne må være aktive ift til at få nye medlemmer i 
klubben!

Vores hjemmeside er lavet noget om, og jeg forsøger til enhver tid at gøre den 
interessant for mulige nye medlemmer, og aktuel for vi andre :o) Der er godt 
70%  af medlemmerne, der har lavet login på hjemmesiden, og det synes jeg er 
fint. Senior MC gruppen på Facebook er et sted, hvor der hurtigt kan 
kommunikeres nyt ud til medlemmerne knap 50% af vore medlemmer er med 
i den gruppe. Jer der hverken er inde på hjemmesiden eller med på Facebook 
skal vide, at artikler og andet stof  jo fortsat kommer i bladet.    



Ny serie om medlemmer:
          Bag visiret

Alt i alt er jeg tilfreds med dette første halve år – men ting kommer ikke af sig 
selv. Der skal arbejdes for sagen, og det bestræber vi i bestyrelsen os også for. Vi 
kan dog ikke stå alene – vi må alle gøre en indsats og tage ansvar, så klubben kan 
fortsætte. Sådan har det også været, og det regner jeg også med fortsætter.

Det er lidt kunstigt at skrive dette i dag d. 29. oktober, men jeg gør det alligevel:
Med dette skriv i decemberudgaven af Senior Nyt vil jeres formand ønske jer 
alle en GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYT ÅR OG MC SÆSON!

Man kan ikke sige, at der er mange af klubbens medlemmer,der skriver om ture 
og ferier til bladet, og jeg synes nogen gange, det er lidt tyndt.

Jeg har derfor tænkt over, hvordan Senior Nyt kan tilføres stof til læsning, så vi 
har noget at kigge i – specielt når vi ikke kan komme ud at køre i vinter.

Mange af vores medlemmer har en unik historie bag sig, og jeg synes det kunne 
være interessant at få et kendskab til denne baggrund. Et blik ”Bag Visiret” har 
jeg kaldt denne serie af historier, som jeg håber på det bliver.

Det er ikke fordi nogen er ”bedre” end andre, men jeg har valgt at starte med 
alderspræsidenten Viktor, som jeg har interviewet og lavet en lille historie om 
her i bladet.

Jeg har et par andre i kikkerten også, og jeg modtager meget gerne ideer til 
andre medlemmer, som kunne være interessante at lave en historie om

 
Lene (A.Kristensen) har været så venlig at give mig
Feedback på skriverierne – tak for det Lene.

                                                                         
                                                                 vh. Dorthe



 

 

 

Fortsættes

Bag visiret

Viktor Engkjær  Medlem nr. 216-29

Viktors motorcykler

Viktor begyndte at køre motorcykel i 1955. han
tog kørekort i 1948 – først til bil og efter endnu 
2½ time på den 2-hjulede havde han nu kort til 
begge køretøjer. En køretime kostede dengang 
10 kr. i timen, så hele molevitten kostede 200 
kr. i alt, fortæller Viktor. Han fik selv rodet 
pengene sammen. Dengang var der ikke noget 
med, at forældrene gav sine børn et kørekort – 
ej heller tilskud til et. Nej, Viktors far var ”vild” 
over, at han smed penge ud til sådan noget – et 
kørekort var spild af penge, mente faderen.

Sin første motorcykel fik Viktor i 1955. Det var 
en NSU Konsul 500 ccm – en slæber, siger 
Viktor. På den var den unge mand og Grethe 
bl.a. på ferie i Frankfurt am Main – sov i 2 
mandstelt uden bund, som det var dengang. 
NSU'en var godt læsset til ferien – den var 
pakket overalt. ”Det var ikke gået i dag” griner 
Viktor. NSU'en havde Viktor til 1960 og kørte 
på den frem og tilbage på arbejde. Da 
ægteparret fik børn, blev motorcyklen skiftet 
ud med bil,som hos mange andre familier. Og 
først da børnene var flyttet hjemmefra , kom et 
2-hjulet køretøj på banen igen – og i 1989 
købte Viktor en Honda 500 Four. Den blev købt 
under en ferie i Sønderjylland til en pris af 4000 
kr. Det køb var ikke helt til Grethes 
tilfredsstillelse,fortæller Viktor, og hun havde 
nu ikke længere lyst til at være med, når han 
kørte mc.



                            

Fortsættes

Honda'en havde han i ca. 10 år. Herefter købte 
han en helt ny Dorton XT 250-16 - ”kineseren” 
til 9000 kr. Grethe fik nu igen lyst til at sidde 
bagpå,og hun var herefter med til nogle træf 
bl.a. på Gl. Marvede Skole. Efter et par år på 
Kineseren skiftede Viktor i 2011 til sin 
nuværende motorcykel, en Honda CX 500 
Custom.

Viktors liv

Landmand
Viktor er fra Sønderjylland, ca. 5km fra Arnum 
(sommertræf 2006!) Forældrene havde en lille 
gård, hvor Viktor hjalp til. Han gik i skole til og 
med 7.klasse og fortæller, at han arbejdede 
hjemme på forældrenes gård, indtil han kom 
ud at tjene som karl på en gård i 1949. Det var 
ved en af hans fars gamle krigskammerater fra 
1914.

Efter et år som karl tog Viktor på Ollerup 
Gymnastikhøjskole ved Niels Bukh 
(grundlægger af Danmarks første 
gymnastikhøjskole). Her dyrkede han sport i et 
halvt år, og blev så indkaldt som soldat og 
gjorde tjeneste ved civilforsvaret i Haderslev (i 
10 mdr). Da han nu var i området fik han 
senere arbejde på en stor gård i Haderslev og 
var der, indtil han igen tog hjem for at arbejde 
på den fædrene gård.
Viktor kan huske alle årstallene og også hvilken 
tid på året det var – imponerende! (red)

Postbud
Men Viktor ville lave noget andet, end at være 
karl og landmand. Han var lidt misundelig på 
postbuddet, der kom hos forældrene. Posten



 

Fortsættes

var en fri fugl og havde det godt – og det ville
Viktor også! Han søgte job sompost overalt, 
men kunne ikke få ansættelse – undtagen i 
København! Så i oktober 1952 tog Viktor med 
sin lille kuffert 4-toget til København.Han var 
lidt stor i ”slawet” og tog en taxa hen til 
Hovedpostkontoret – der lå 100 m fra 
Hovedbanegården …. Det har han grinet af 
mange gange. Viktor blev postbud og boede i 
starten på Missionshotellet i Istedgade. Han 
var post i 3½ år og søgte herefter ind til et 
vagtselskab, hvor han var i 1½ år. Det var 
natarbejde, og for at slippe for det kom han til 
at køre lastbil ved en vognmand.

Lastbilchauffør
Viktor fortæller,at han kørte ved et par 
vognmænd i ca. 10 år og kørte med alt muligt 
– byggematerialer,jord, grus, og skrald. Det 
var hårdt, som meget andet arbejde på den 
tid, på-og aflæsning med håndkraft, for 
tippeladet var kun i sin vorden på den tid, 
fortæller Viktor.

Skraldemand
I starten var der ikke poser til skrald – der var 
skraldespande. Men da poserne kom, kørte 
han bl.a. med skraldeposer i Herlev i 18 år og i 
Gentofte i 9 år. Så blev han servicemand 
inden for skrald, hvor han ordnede containere 
og tog sig af det uafhentede. Da Viktor 
stoppede, gik firmaet ”nedenom og hjem” - 
”ja, sådan går det, når man stopper”, siger 
Viktor og griner.

Viktor blev pensioneret, da han var 65½.



                           

 

                   

Fortsættes

Viktor i dag
Til daglig er Viktor oppe ved 7 tiden. Han bor i 
Gladsaxe og efter nogle års sygdom er hans 
kone Grethe desværre død her i starten af 
november 2014.

Cykelmekaniker
Viktor siger, at han som pensionist ikke laver 
så meget. Han har et lille værksted i 
kælderen, hvor han reparerer cykler for dem, 
der kender ham. Der er ikke så meget at 
lave,som der har været – men han tjener dog 
en lille skilling. I starten satte han et skilt op i 
Aktivitetsklubben, og så har det spredt sig fra 
mund til øre – og på et tidspunkt havde han 
en ret stor kundekreds – mest damer, 
fortæller Viktor, ”de skal have have lappet 
cyklen, for mændene gider ikke – eller kan 
ikke” griner Viktor og fortsætter:” Men det er 
også i orden, det lever jeg lidt højt på”. Viktor 
kommer jævnligt i Aktivitetscentrets klub. 
Hver anden uge er der bustur og hver anden 
banko – og så lidt bankospil ved siden af, 
fortæller han. ”Om jeg vinder? - Jo, jo – jeg 
vandt da 125 kr  og en pose kaffe i aftes” 
griner han.

Motorcyklisten Viktor
Viktor er ikke med i andre klubber end Senior 
MC. Han har tænkt på at være med i Honda 
CX Klubben - ”Men nu er det vist for sent”, 
mener han. Han fortæller, at han engang 
kørte en smule med Rene Waynsøe (medlem 
nr 181-48). Viktor blev medlem af Senior MC i 
1991. Da var Kongen formand og Anny 
Nielsen kasserer. Det var egentlig MC Touring, 
han fra starten ville meldes ind i, og under en 
ferie i Århus kontaktede han klubben. Her 
talte han med en dame, der spurgte hvor han 

 



boede,hvorefter  hun foreslog ham at melde sig ind i Senior MC i stedet for – hun 
mente, at han ville få mere ud af det!

En mand med humor
Viktor er ikke en person, der gør meget væsen af sig. Til træffene går han og 
småsludrer med alle og nyder at sidde og få sin kaffe i andres selskab. Han er en 
lun fyr og har en fin humor. Sidst jeg sad ved siden af ham fik jeg flere billige grin: 
”Ja, når jeg går fra kirkegården tænker jeg, om det nu kan betale sig at gå ud....” - 
og: ”Når jeg kørte til træf stod min kone og vinkede til mig fra altanen – men hun 
glemte at rette fingrene ud”, griner Viktor. Sådan har han mange skægge 
kommentarer til livet.

Viktor blev 85 år den 29. oktober 2014. Han sagde til mig under Efterårstræffet, 
at han overvejede om han skulle til at stoppe med at køre mc. Hvorvidt han 
overholder dette eller ej,så er det med stor respekt, at han stadig kommer 
kørende til træf og har deltaget i træffene rundt i landet.
Du er en frisk fyr Viktor!

Efter behagelig samtale med Viktor  oktober 2014
 Dorthe Ullerup

Her hygger Grethe og Viktor sig til et af træffene.



Aluminiumskasse til salg   

Efter at have ryddet op i alle effekterne, er der en alu-kasse tilovers.
Den kan købes for 100 kr. Målene er udvendig i cm: længde 77½ – 
bredde 37 og højde 37½. Alu-kassen er ved Peter Klausen og du kan 
henvende dig til ham, hvis du er interesseret.
Årsbjælker
Fik du ikke købt årsbjælken, så har Peter Klausen stadig en del på lager – 
også fra tidligere sommertræf. Ring til Peter!
                                                                                  

Forlænget weekendtur til Kragenæs Camping fra d.14 til 17 maj  2015

Der kan også lejes hytter, dem skal man dog selv bestille. 
Der er mulighed for stegt flæsk fredag aften.
Der bliver køretur fredag/lørdag i den lollandske natur.

Tilmelding til: Teltplads så vi ligger samlet
Tilmelding til: Stegt flæsk (ca. 80 kr)
 
Tilmelding til: Senest 26.april  2015    
                             
Svend Erik og Inga  på tlf: 20147693
eller Mail: sv.e.albrechtsen@mail.dk

mailto:sv.e.albrechtsen@mail.dk


Tur til Bornholm

En længe planlagt tur bliver til virkelighed.

Vi mødtes mandag morgen på tanken i Karlslunde og
kørte til Ystad. Det havde været uvejr i Sverige , så vi 
kom ud på en omvej men nåede færgen.
Vi boede i Gudhjem i en dejlig lejlighed med 
havudsigt.
Vi kørte nogle flotte ture og så den bornholmske 
natur, blandt andet Østerlars rundkirke, Dueodde, 
Hammershus ruin og en masse flotte lystbådehavne.

Onsdag aften mødtes vi med den lokale Gold Wing 
klub på Rønne torv. De havde planlagt en meget flot 
tur på de mindste veje på Bornholm. Turen sluttede 
på østkysten, hvor de bød på kaffe og hjemmebagt 
kage og en skøn solnedgang.
Svend Erik og Per startede dagen med at gå ned og 
bade i Østersøen. En morgen var de livreddere til en 
lille hund, som var faldet i vandet og ikke selv kunne 
komme op.
Efter dagens oplevelser gik vi tur og nød den lokale 
øl. Vi havde nogle dejlige dage med godt vejr. Fredag 
gik det retur hjem.

Per, Tove, Svend Erik og Inga 



                 Træf og arrangører i 2015

Vintertræf.
Skovvængehus, Store Heddinge.  6 – 8 februar  2015                      
Arr: Lise og John, Randi og Torben

Forårstræf
Børkop v. Vejle  10 – 12  april  2015
Arr: Indtil videre William. Der mangler 3 mere – hvem er friske?

Sommertræf
Møllegården Voerså, Sæby  5-7 juni  2015
Arr: William, Peter Nissen Dorthe og 1-2 mere afhængig af antal.

Efterårstræf
Klintehytten, Næstved   18-20 september  2015
Arr: Inga og Svend E  Albrechtsen ,William + 1-2 mere afhængig af antal.

Som I kan se, så mangler der nogle arrangører til vores træf. Du kan melde 
Dig til Dorthe eller en i bestyrelsen.

Vi hjælper gerne til med at planlægge og koordinere – evt. finde steder,
hvor  I kan købe ind mv. Meld dig, så kommer der altid nogle flere

vh.  Dorthe. 



         Invitation til vintertræf

Du/I inviteres til vintertræf den 6 - 8 februar 2015.                                                   

Sted:      Skovvængehus.  Holtug Strandvej 27      4660  Store Heddinge.

Her er et link til stedet:

http://koegegilde.dk/skovvaengehus/

Koordinater:    WGS84                                                         
                      55¤21'751' N
                      12¤24'25.2” E

http://koegegilde.dk/skovvaengehus/


Vi arbejder på, at arrangere et besøg på koldkrigsmuseet Stevnsfortet.

Link til Stevnsfortet:

http://www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort

Pris for træffet udgør  450 kr, som indbetales på foreningens
Bankkonto: reg nr 0624  konto nr: 0010352118  senest den
15 januar 2015 

Vel mødt.                                                                                             

John & Lise  &  Randi & Torben   arrangører.

http://www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort


Påmindelser!!!
Kontingentbetaling                                                                                      
Det er nu tid for kontingentbetaling.
Sidste frist er den 28. februar 2015.
Kontingentet udgør årligt 400 kr.
For ægtefælle og samboende  200 kr.
Indbetales på konto nr.   reg nr: 0624   konto nr. 0010352118
Husk at oplyse dit medlemsnr. Så kasseren ved hvem der betaler.

Varsling af generalforsamling.                                                           
Lørdag den 11. april 2015 afholdes klubbens generalforsamling.
Det sker under forårstræffet, som holdes på Søborg, Mørkholt, Børkop 
(ved Vejle).
Dagsorden vil fremgå i Senior Nyt  nr. 1 marts  2015.



Redaktionen ønsker medlemmerne en 
Glædelig jul..........

Og et godt
Nytår......
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