
SYDJYSK MC-CLUB
Spndervangsvej 8n Askovn 6600 Vejen
Klubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup

Bestyrelsesnøde i klubhuset den 24.
august.
lIødcdeltagere z Jønne, Steen, Torben,
Torben, KaJ Eansen og Pou1, deeuden
cleltog fra MC Flagermueene Paul og
Flster.
Yl startede ned at snakke on clen
nye betaliagsordning for Touring
§yt. Abonnementsåret for TN passer
lkkd med vores opkrævnlngsperiode
for kontlngent. Torben J. ville snak
ke ned Nlels Malmskov.
Derefter snakked-. vi liit-t om KaIø
Træffete økonoml, §teen mente, at
når pøleerne blev solgt vi1le det
Iøbe rundt, nåske give et nintlre
overskud. Steen beklagede iøvrigt,
at han havde glent at give klubbens
medlemner beeked on træffet.
Det vedtoges, at der snarest skulle
holdes en hyggeweekend ved klubhuset
ligeson der i slutningen af oktober
ekuIIe holdes en f11naf,ten.
Det bestemtes, at generalforsanlln-
gen sku1Ie afholtles Iørdag tlea 11.
oktober kI. 14 på lyngtofte Kro.

Poul Lervad

}III'IAFIEN
lørdag dten 25. oktober kl-. 19.00
på Lyngtofte Kro.
Der vil b1lve vist forskellige
MC f1In sant sna1f1In.

Giro nr.'15 33 25

LFORSAMLINGI
lørdag den 11. oktober kl. 14.00
på Lyngtofte Kro.
Dagsorden:
1. Yalg af tllrlgent
2. Formanclens beretning
,. Gennengang af regnskab
4. Klubhusets videre drift
5. Valg af: Formand

Kasserer
5 bestyrelsesnedl.
2 revisorer

6. fndkonne forslag
7. Bventuelt

Hvis nogen har forslag til nye ar-
rangementer, ændrj-ng af gamle -s1-

ler har andet på hjerte, så kontakt
et bestyrelsesnecllen, e1ler endnu
bedre, MøD 0P på generalforsanlln-
BeD, så vi kan få noget aktivitet
lgang. Der vi1 som sædvanlig væ-
re kaffe og brød ti1 de fremmød-
te.

glemt at skrive navnet på den by han bor
i på sin anmeldelse. Det er Cristen Kal-
toft, Ågård,en 42, 3 mf, (byen mangler),
hvis du Iæser dette så seld lige et brev-
kort til os, se adressen lverst, så mod-
tager du de to mærker du har betalt for.

MC DELFINERNE
Erik Bo1dt, Rljlemosevej 3, Strib, 5500 Middelfart

Vi har haft nogle problemer med at få
sendt alle mærkerne ud fra DELFINTRÆF -
FEN, men på nær een skuLle alle være
klar nu, i nogJ.e tilfælde har vi sendt mær-
kerne tiI den klub vedkommende var fra,
i det håb at rnan kan klare det på den måde.

Men den ene vi mangler er en der har


