
BEST.-møde
i klubhuset den 18. januar

Tremnøtlte: Kaj Hansen, Kaj P. Han-
sen, Torben Jørgensen,
Iorben Ilansen og PouI
Irervad.

Pørste punkt va-r husleje. Hvls hus-
1e jen intltil l/l--76 blev betalt
netl et sanlet beIøb, kunne vi opnå
ennedsættelse på kr. 1000. Det
blev vedtaget. Undertegnede skul-
le kontakte Haderslev Konrnune, for
at høre on nulighederne for økono-
nlsk støtte.
Da vi var igang med klubhuset' gik
vl straks over til at dlskutere
strøn- og olleregnlnger. Det beslut-
tedes, at klubben skåI betale Z/l
af strømregninger og hele den næ-
ste tankfuld o1ie, da Steen jo har
betalt for varne de 2 første måne-
der.
Derefter snakkede
Den skulIe holdes
AIs. Kaj H. vil1e
osv. og Torben J.
kroværten.

vi tøndeslagnj.ng.
i Nørreskoven på
sørge for tønde
v11le snakke ned

Steen havde foreslået, at klubben
sku11e abonnere på den engelske
avis Motorcycle News. Det blev ved-
taget.
Det blev bestent, at Sønderborgfol-
kene skuJ-le få fat på nogle lamper
og en opslagstavle.
Hytteweekeaden blev fastlagt til den
14.15.16. narts. Vi snakkede lldt
otrlr hvad der skulle foregå, og de
forskellige opgaver blev nitllerti-
tllgt f ordelt. Intlkøbene skulIe der
snakkes on lnden weekenden.
Der blev snakket et de1 om at ar-
rangcre en weekend med acceleratio
prøver på 0-400 neter sant måling
af tophastlghed. Claue Haneen og
undertegnede sku11e finde et egnet
stcal.
Vl kon tl1 at snakke Kalø-træf, og
da lngen af de tilstetleværende hav-
tle lyst c11er energi t11 at stable
et træf på benene, blev vi enige
om at aflyse dct.
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Til slut bestentes det, at beetyrel-
sesrnøderne fremover skal være åbne.
bestyrelsesmøderne bliver herefter
bekendtgjort på opslagstavlen

Poul f,ervad

Kontlngent
Som det blev vedtaget på general=
forsanlingen, går vl nu over til
heIårIig betaling af kontlngentet
kr. 50. Da vi fra og ned næste nr.
af Toriring Nyt går over ti1 en an-
clen, bi1).igere og lettere måde at
sende bladet ud på, skal- kontingen-
tet være betalt senest 12. apriI.
Hvls det it<tre er@iI
I ikke få tllsendt næste nr. TN.
Ved denne nye måde bliver portoen
billigere .og konvolutten spares.

Tøndeslagning
Der var mødt ca. 4o medlemmer til
tøndeslagnlngen i Nørreskoven.
Kattekongen blev Fritz Lorenzen.
Prænlen van 5 1 Castrol oLie. ijt
par stykker var så uheLdlge at få
flngrene me11em køllen og tønden,
så de gik og ømnede sig J-idt.

Sladrespalten!!!
Sidste nye hastighedsoverskrldelser
Vor rekordlndehaver H.P. Festersen,
(han neil L57 kn/t under energtkrl-
sen) bar påny ydet et bidrag til
en slunken statskasse.
Denne gang tlog nere behersket xkuntr
178 kn/r.
Mon der ikke enart er nogen, der
forcslår, at vægtafglften på hurtl-
ge uotorcykler skaL falde.
Apropos hastighed soverskridel ger

Entlelig efter flere års forsøg, er
tlet lykkedes 2 rødc BMWi er at over-
skride grænserne så kraftigt, at
førerne nå bøde for dct. Hastlghe-
den var lO2 kn/t.
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