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Vi takter kluoben fcr
vort bryI1up.
.Eln sær1ig tak til dem
ken og var med ti1 at
08o

aI opmærkscmhed ved

der mødte op ved kir-
gøte dagen festllg for

Inger, Kedde og Lise,
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Formand:

Kasserer:

Chr. Franke Andersen, Mejerivænget 1, Gu-
derup, 641o Nordborg. Te1f. o4 L5944j.
Steen H. Erlksen, Diernæsvej 119,
Hoptrup, 61oo Haderslev te1f. o4 ,T5gl>1>

GENERAIXORSA]TLING 1 984 .
afhol-des den 4. november 1984 kl. 14
IrIO.
Dagsorden:

eo
pa Lyngtofte

1.

1.
4.
5.

6.

Valg af diri.gent
tr'orna.n<len s'beretn ing
kassererens beretning
Regnskabets godkendelse
indkomne forslag ( skal Yære
ihænde senest I dage inden
samlingen )
dventuel t

v

be styrel sen
general t'or-

BestyreJ-sesmøce tirsda.g der, ri.r.4.84 hos Steen og Vivi.

1. Medremslistenrsom er under uarbejdelse, v11 blive
sendt ud tIl a1l-e medlemmer
ilundspørgen hvorat' der er returneret 23, er blevet
sammenfattet og vIl blive sendt ud ti1 medlemmerne.
Gratis køb og salg annoncer i kubikkan.
Generalforsamling sønctag den 4. november 1984.
Vi har været til.....
Medlemmerne kan skriYe ind til kubikxen hvis de\,
har oplevet noget sPærrdende

-Ovt. :

Vi har snakxet om at lnvitere den 6'9

Stuhr t1l at. holde foredrag. Han tog
Kettingskov den 6. april for at køre
pa sin MZ.

Metl venlig hl1sen fra
be styrel sen

Z.

,.
4.
5.

årige Harald
afsted fra
iluropa rundt



Vi har været tl1. . ...

Stumpemarked i }Jsbjerg.

. april bl_ev transitten
og os seIv. fnteressen

e t'ørst rigti6;t er'Ler vo_)18er ZuNlepp irer i a.oriL

nængden.

jnene, J-ige fra veteranb j -r, desuden MC_b1ade, instr_
\og cyiindre fra Viborg

nesaddel t11 at sætte pånye iliÅGUj1A-handtag tiI
Jeg fik en benzintank

pef.

til min 5)er BMi/ tit en 1oo tap.iot, da prisen pa tanke iå-p,
vognlæs til sa1g, hvis man havdevar stor rnangel pa i\jOH?ON stum_

Pri sniveauet
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;ii:il.ttt 
uogået, oB d'erei'ter ."i;;"-';e oem tir kost-

r'la vi g1k uo t'ra Gasa-halr.en var vi ved at drele har_sen
;j'"}i"o ff,"X;iyl"j: i."*lå".,, os en rronr rHAMrs 

'ra
Hilsen fra pou1, Margit og Jannie

Tandslet



Vi har været tiL....
o
Abent hus i Sønderborg MC-Klub

få n;enturen fra irJsbjerg faldt turen I1ge forbi
SUC og da vl oven i røbet var inviterede og lidt nys-
gerrige tog vi lnd og UesE. faciliteterne.
ler var ret stor tllslutning t1I dette arrangemant
og cra v1 stod og snakkede udent'or kom der l Clerllgere
2o m/ker pa mc. oB derlblanot så vl minsandten ilS1um-
Eel'tr i6en på sin knaLdorange rråIfazasi. JI

Der var bI.a. nogen fra i1C-Duerne, LiC-Kæden, noglr,z
trtyper'r fra Vojens, Hertugerne Augustenborg, samt no8-
Ie avestedyrn ude vest r'l'a, som oroentllgt havde været
med sprltbåoene om af tenen i. føIge Jyoske Tidenile.
Knud .ellsborg fra Fynshav var der forresten og"å, 1

ædru tiLstano.
l]esværre var kat'femaskinen ikke opfundet dcr, så vf
kunne lkke få tar're, men ø11et f1ød I strlde strømme.
Det var vist et godt tr+f i deres øjne, men vi følte
os ltlr(Lrs( t r.rl' gatoie til oerr srags, så elLer en tlmes
tid tog vi hjem igen.

hilsen fra
Poul, margit og Jannie Tandslet

HYGGEWb},:KJJND

\,
Afholdes den 20. og 21.1o.1984 pa Augustenhof tlr,
som ligger pa Nordals, d.er vil være skllte fra l,o-
tel Nørherredhus og hele vejdn derudo
Uvernatning: kr. 4or- pr. person.
Jor et mindre be1øb kan der købes pøIser samt ker-
tof t'eIsa1at.
ilån der har lyst kan campere pa græsplænen.
rilmelding vedr. overnatnlng bedes sendt ti1 formand
e1Ier kasserer.
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