
SYDJYSK MC:CLUB
S@ndervangsvej 8, Askovn 6600 Vejen
Klubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup

GENERALFORSAMLING !
Generalforsanling alen LI. oktober
på Lyngtofte Kro.
Der deltog 18 medlenner.
Til ilirigent valgtes ?ou1 Rinkenæs.
Han fik udleveret dirigentklokken,
hvorefter vl gik over til Punkt 2:
tr'ornandens beretning. Steen Sennen-gik protokollen. Der var ingen kom+
nentarer.
Punkt 1 vat kasserer lorbens beret-
ning. På grund af klubhuset var
klubbens kontante beholdninger svun-
det ret kraftigt fra ca. 14.000 kr.
ti1 ea. 1.500 kr. ' dog nå det næv-
r1es, at Touring l[yt lige er betalt'
og at nogle af pengene kornner ind
lgen, når klubhuset skal afvikles.
Punkt 4r klubhusets vldere drift'
affødte en heftig diskuseion' som
er vanskellg at gengiver resultatet
blev, at når lejeperioden er udlø-
bet den 1. januar, fortsætter klub-
ben som 1 gamle dage' dog ned fIe-
re hytteweekender, evt. 1 AbækhYt-
ten.
Derefter gik vi over t1I valgene.
Fornand Steen og kasserer Torben
genvalgtes enstemmigt'.
De 5 bestyrelsesnedlemmer blev:
Margit Christensen, Torben llansen'
Christian Chri.stiansen, Peter Ru-
dolph og undertegnede.
Suppleant: Fritz Lorenzen

Giro nr. '15 33 25

Revlsorer: Claus Hansen og Børge
Andersen

Intlkomne forslag: Kaj Hansen, Jøn-
ne og Peter Rudolph havde lyst til
at arrangere trial og vlL1e høre,
om der var intere§se for det. I be-
gyntlelsen vil ErIing Sjøho1n st111e
nogle trlalcykler til rådighed. For-
slaget vakte begejstring, så det
bIlver en realltet engang her i ef-
teråret.
Under eventuelt snakkede vl lidt on
Kaløtræf. Da vl alle gerne vllIe ha-
ve Porno KaJ som nedlem i klubben,
besluttedes det, at udnævne han son
klubbens første æresnedlen. Brevet
tl1 ham blev underskrevet af santli-
ge frennødte.

PouI lrervad

ONSDAGSMøDER

I'ra og ned onsdag den 5. november
nødes vi i klubhuset 1 stedet for
på Stranden.
Klubhuset er også åbent hver lør-
tlag efterniddag indtil januar.

Julefest
Den 1J.-14. decenber holder vl jule-
fest i klubhuset. Der vil blive nog-
1e snå konkurrencer, og julegl6ggeri
er jo en selvfø}ge. Hver deltager
skal netlbringe en julegave til ca.
15 kr.

Hovedreparerede NIMBUS-molorcykler - som
fabriksnye - leveres ovnlakerede i 10 forskel-
lige slag-, brudj og benzinlaste larver.
Altid 30-40 klargjorte NIuBUS-motorcykler på
lager.
Komplette ombytningsmotorer og alt i udstyr.
Stort reservedelslager.
Beseg vor rtore udstllllng på Engrttavevel.

ENGHAVE MOTOR Ars
EnghaYev.l 18, 1674 Kbh. V.
ltt,: (011 t2 27 1O

NIMBU


