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Gdneralforsamling
i SMCC
- den 20. november 1988
på Lyngtofte Kro.

Hele otte voksne og to børn var mødt op
til SMCC's generalforsamling. Frem-
mødte var Jørgen Lervad med familie,
Knud Oluf, Teddy, Steen, Poul Rinke-
næs; Poul og Margit Tandslet med
afkommet Jannie.
For at give de sidste en chance for at
komme frem til normal SMCC-tid (%
tirne-forslnket) - snakkede vi lidt om
dette og hint.
Blandt andet om toldvæsenets fortraef-

- 'eligheder, Endstedværket, alle, dem

-roÅ af en eller anden grund ikke var
mødt op, og hvem der eyt. kunne
tænkes at komme lidt senere - og
selvfølgelig dem som havde været
udsat for uheld (MZ contra Skoda).
Også jubileeet, der havde været så
ovenud godt, blev kod debatteret.
Kl. 14,30 gik vi over til .den mere
alvorlige del af festen, nemlig selve
generalforsamlingen.

1. Dirigent blev Steen og referent blev
Margit.

ning", 5;sv istedet fremlagt af Steen.
Dvs. en gennemgang af de sædvanlige
arrangementer der har været siden
sidste generalforsamling. Eksempelvis
filmeftermiddag, julestue i december
87, hvor nogle måtte låne penge af
kassereren for at betale for traktemen-
tet, da det ikke var gratis (SMCC
sparrede op til 20 års jubilæet), så har
der været tøndeslagning ved KAJs MC
Værksted, der var vældig hyggeligt,
Hyttelørdag i spejderhytten i Tandslet,
20 års jubilæum i SMCC hvor mere end
50 nuværende og eks.-SMCC'ere mød-
te op og sluttelig SMCCs Hjarlemåltur,

2. Formanden "som ikke er her beret-

"Keddea



hvor de sædvanlige "plejer« at mØde
op, så som Ernst og Bente (som
gæster), Poul Rinkenæs og hr. og lru
Nofionsen (det forlyder fra pålidelige
kilder at Erik "ikke plejer" noget mere).
Og sluttelig kom vi til generalforsamlin-
gen her den2. november 1988.
Og så kom Teddy "Styg", klokken
15,26, han var dog lovlig undskyldt
grundet arbejde. Herefter var der almin-
delig omdeling af ostemadder og kaffe,
lagkage og kringle. Nogle medlemmer
af ædedolkenes klub skulle selvfølgeltg
hele repertoiret igennem.

Poul Rinkenæs, der altid har specielle
Ønsker, skulle selvfølgelig have et styk-
ke franskbrød med "knokkelstærk« ost.

Efter dette ædegilde (vi betalte selv) gik
vi over til punkt

3. Kassererens beretning ved "For-
mand Steen", der gennemgik de udgif-
ter der havde været til Kubikken, bryl-
lupsgaver, frimærker og jubilæum. -
Og indtægter som kontingent, overskud
fra hyttelørdag (35,- kr.). Så den kontan-
te beholdning var pr. 1. november
1 15,94 ki. og på girokontoen '1 10,65 kr.

Aktuel beholdning var pr 1. november
1988 226,59 kr. ialt. - som forhøjes når
medlemmerne efterhånden betaler de-
res kontin§ent. Regnskabet blev set
igennem af den kritiske revisor Poul
Madsen og godkendt (efter en kraftig
bestikkelse??).

4. lndkomneforslag - dervaringen.

5. Arrangementer i 1989.

Tøndeslagning ved KAJs MC den 5.
februar (Teddy ville gerne have faste-
lavn på et andet tidspunkt, da det ikke
passede ind i hans arbejde, men det var
desværre ikke muligt at lave om).
Hyttelørdag i begyndelsen af maj.
Stumpemarked i Herning den 11.

mafts. Tur til motorcykelmuseum i Hei-

de. "Fest iby" sn,26g"ment i Nordborg
den 22. april, cirka - kan laves om
igen. Hjartemåltur til efteråret. De ende-
lige datoer kommer senere.

Vi snakkede også om, at hvis Ernst
havde behov for at få sine arrangemen-
ter i Kubikken skulle han være velkom-
men til det.

6. Kontingent stadigvæk 60,- kr. pr.
år, og det kan vel kaldes rørende billigt,
da klubben ikke skal samle penge i

bunke (citat: Steen).

7. Valg af bestyrelse, som konstitu.
erede sig således: Formand (kvinde)hi
Margit, kasserer og redaktør, Steen,
bestyrelsesmedlem, Poul M. og revisor,
Teddy. (Sorry Kedde).

8. Evt. Der blev foreslået at lave en
lysbilledaften, hvor hver deltager evt.
kunne tage 25 billeder med.

9. Vi vil gerne byde velkommen til de
nye medlemmer, Hans Werner Matthi-
esen, John Petersen og Harry Tang, og
håber at vi snaft ser dem i klubben.

Så var generalforsamlingen som sådan
sluVoverstået, det var jo som sædvanlig
foregået i alfordragelighed, og ordet var
frit og ucensureret.
Der blev diskuteret problemer i dansk
politik, motorcykelforsikringer, Jannie
Spies, Dronningen, fordele og ulemper-
ved det danske skolesystem contr{;
friskole, jo, der er sandelig gang i

debatten når SMCC holder møde.
Flere medlemmer fik lettet pengepun-
gen lidt da de betalte deres kontingent
allerede nu, samt bestilte billeder fra 20
års jubilæet ved Steen, (alle kan nå det
endnu ved evt. at vedlægge 5,- kr. pr.
billed når i betaler kontingent, så kom-
mer de automatisk). Og da kassereren
var til stede fik han herved suppleret
den slunkne klubkasse lidt op med
Cool-cash.



Så vil jeg håbe, at jeg kan leve op til
formandsposten i 1989, for Kedde ven-
der sikket stærkt tilbage til næste år -
hvem ved!!??

,The teader 
"r 
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Julestue i SMCC
- den 'l'1. december på vores stamkro,
Lyngtofte Kro iGenner, klokken 14.00,

. officiettid.

J Så var det atter december måned,
posten bragte igen en masse overflødig
reklame ind af døren _ det sandå
recourcespild. Og så ved man pr.
instinkt, at det er tid for SMCC,s juie_
stue.
Og i år var det - lige før _ at det var
foregået i to omgange, den officielle
den 1 1 . dec. og den uofficielle den .1g.

dec., da nogen grundet en erindrin_
gsforskydning havde taget fejl af datoen
(ifølge påtidelige kitder). n/en, Oet kunne
vel også skyldes at SMCC's medlem-
mer ikke kunne komme ud - da julen
stod for døren. (- har ihørldentør?).
Kun B voksne og 3 børn mødte op.
Aldrig har så få, nydt så meget spiseligt.
Fremmødte var: Steen og Vivi, peter og
Birthe, Jørgen og Sus samt poul og

\ Margit. De tre sidstuævnte havde taget
børnene med, for julen er som bekendt
også for børn og barnlige sjæle.
Jannie udtørte jobbet som julemand
(forklædt), reglementeret påklædt i

spejdedøj. (Lige noget for Porno-Kaj).
Der var mange gode ting, alt lige fra
dekorationer, rengøringsmidler til mc/
bil-handsker, biler i træ og bn scooter
udformet som en sparebøsse. Så er det
at håbe at den kan holde på pengene.
Da spændingen var udløst og beundrin-
gen af gaverne havde lagt sig, gik vi

over til gløgg og æbleskiver. Og kors
hvor vi åd - også for alle dem som ikke
var kommet, (bøvs).
Efter lidt hyggesnak, drog hverisær
hjem med de nyanskaffede trivselsgo-
der, mens mørket sagte lagde sig over
land og by.
(- for kun tåber frygter mørket, i

morgen er der atter en nat . . .)

Den eneste rigtige motorcyklist var
Peter, der i dagens anledning havde
hevet Hondaen frem i lyset.

- Og så blev det atter jul i de små
SMCC-hjem.
Godt nytår til alle i ktubben.

Margit

Fastelavn
i SMCC i 1989
I år er det den 5. februar og løber af
stabelen hos KAJ's MC VÆRK-
STED i Sønderborg. Han har invite-
ret os til at komme og slå katten af
tønden søndag den 5. februar klok-
ken 14.00 med efterfølgende kaffe.
Der vil sikkert være m"ulighed for at
hilse på mange tidligere SMCCere
og motorcyklister der har færdedes i
klubben itidens løb, blandt de tilstæ-
deværende publikummer.
Så mød op - om ikke andet så for at
kigge og få en rigtig motorcykelsnak.

Hjertelig tak
for opmærksomheden

ved vort bryllup.
Annc ogJørgen Tranc

Søndcrbor:g



Stumpemarked i Herning
Det var med spænding vi stillede os op i

køen ved Herning-Hallerne, klar til 3t "gå på
ygy", hin lørdag i november. 20 kroner
fattigere slap vi igennem ved kassen.
Der var virkelig mange folk, så det glalt om
at have spidse albuer, hvis man ville frem.
Det første vi faldt over var en Hosket-tank,
den kunne rumme 38 I benzin, det er nok det
man kalder (tyk touring), en rigtig touring-
tank, og så kun til 1860,- kr., lige noget for
de kære SMCCers BMWer. Vi havde taget
nogle stumper med hjemme fra til Triumph,
og ville gerne have nogen med hjem der var
i en lidt bedre tilstand, (oliepumpe, tankdæk-
sel, ventilløftergreb og olieprop). Viggo Tho-
madsen mente nok at han kunne hjælpe os
med oliepumpen, så vardet problem løst.
Efterhånden som tiden gik mødte vifaktisk
mange kendte ansigter, der også var på
»jagt« efter et og andet.
Ved en af standene var der et rigt udvalg af
gamle karbidlygter, og 250,- kr. blev skynd
somt Iundet lrem til at betale nyerhvervelsen
med. Hjemme har vi nemlig en gammel
Fredensborg cykel lra ca. 1910, aruet efter
en bedstefar på 91 . Ved nærmere eftersyn
blev det klart at brænderen var i stykker,
men så ei der noget at gå efter til næste
stumpemarked. Det bliver da også spæn-
dende at få blus på lampen, som blev
gnedet og pudset ved hjemkomsten, for at
få den rigtig pæn. (men der kom godt nok
ingen ønskeånd ud af den).
Fra Sydjydsk MC Club så vi pludselig
Jørgen Leruad, han var ifærd med at sælge
ud af stumper til diverse riskværne, og el
enkelt stykke kultur i form af et pakningssæt
til Triumph Bonneville.
Senere løb vi på et ventilløftergreb, som nok
skulle ændres lidt og et tankdæksel, som
straks skiftede ejer for "en hund«.
Erling Sjøholm havde taget sin gamle flyve-
maskine med fra 1935, som bliKang. Den er
bygget på Als og har en 1000 cc BSA motor.
Flyvemaskinen var i øvrigt udstillet til Alslø-
bef for veteranmotorcykler i 1988. Hvor den
var hentet hjem fra Egeskov museum.
Ved en af de stande der handlede med

læderuds§r og brugte dele til de mere
moderne motorcykler, løb jeg på et længe
søgt stykke, nemlig et brugt ventildæksel til
min BMW, da det andet har fået for kraftig
asfalteksem, efter nærkontakt med en Citro-
en 2 CV. Prisen var godt nok 100,- kr., men
sælgeren blev presset ned på 25,- kr. og
derved blev det. Det var lidt skadet, men
kunne sagtens svejses op.

Danmarks Radio var også mødt op for at
filme begivenhedernes gang, og man kunne
høre på de forskellige sælgere rundt om på
standene, at journalisterne også gerne ville
vide, om det der solgtes nu var med eller
uden moms. Det sidste kan man også kalde
for en uofficiel paraleløkonomi.

Et andet sted var der udstillet en Moto Guzzi
som åbenbart havde deltaget i Battle og
Twins, som et klistermærke vidnede om.
Den var udstyret med slics, som man godt
kunne købe for 500 dask, kun brugt i to løb.
den cykel kunne vel Iå den mest hærdede
MCists blod til at flyde lidt hurligere i årerne.

Armyvarer havde sædvanligvis en helt inter-
essant stand og solgte alskens ting fra
millitærets overskudslager, blandt andet en
meget sjov faldskærmshaVhjelm til 165,- kr.,
lige noget for Troldmandens lærling. Men de
solgte også noget så fornuftigt som varme
sweatere. En stand havde også rigtige
hjelme til salg, bl.a. helt nye Premier og
Bieffe for kun 400,- kr. og det kan vel kaldes
billigt.

MC-stofmærker kunne fås i alle afskygnin-
gertil at sy på sin trøje, taske ellertræfhat og
diverse klistermærker til at pynte sidetasker-
ne med.

Et sted så vi en Zundapp krigsmodel til
25.200,- kr. og den var allerede solgt (ikke
noget for den almindelige fattige Per Lar-
sen).

De fleste lolk vi snakkede med på markedet
sagde da også, at der var en rimelig god
handel, og så er det vist ikke så ringe endda,
når det bliver udtalt af en jyde.

Også BMW-folkets mand, Kibsgård så vi

,
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spankulere rundt melllem boderne for at
kigge sagerne an.

Endda en gammel bedaget herrecykel af
udgået model, havde forvildet sig op på
stumpemarkedet og den kunne erhverves
for den nette sum af 300,- kr.

Af spændende motorcykler var der en AJS
fra 1953, model 18, til 530,- kr. og den kunne
godt tænke sig en ny ejer. Der var også en
Triumph Thunderbird Type 6 T af farven blå.
Der var også en BMW 60/5 der havde
spadserert 34.000 km, og den kunne købes
for 20.000 kr. Var det noget??

Længere henne var der en hvid BMW-tank

ltil salg for 200,- kr. Der var også en sød
gammel sidevogn med en lille dør i og
chassiet var af træ, (engelsk eller ameri-
kansk) og prisen var 6000,- kr.

Og så mødte vi den 2. SMCCer, nemlig
Steen, og det kan hermed afsløres, at han
købte en komplet katalog over Opel Rekord
P2, og et Populær Mekanik - (og dele til sit
Opel-vrag?).
Der blev også solgt Nimbusstyr (fra 125,- til
250,- kr.), og den dlmentrale modsætning
nemlig Clip-on-styr, som man nok kunne gå
hen og blive helt nostalgisk ved synet af, da
de var meget moderne da jeg startede min
MC-karriere i7Oerne.
At møde gamle venner og få en snak er lige
så vigtigt som egentlig at købe noget. Vi
mødte en svensker, vi sidst havde set til et
trdl i Vorden i Holland for seks år siden.
Han kør1e selvfølgelig på BMW, men havde
da også en FN og en AJS veteran, som han
søgte dele til. Han fortalte at i Sverige er det
meget svært at få dele til de helt gamle
MCer på stumpemarkeder, det er nærmest
til 50er cykler. Han havde da i øvrigt købt et
par gamle millitærstøvler, som han var
meget lykkelige for, de var nemlig meget
dyre i Sverige.
Vi mødte en gammel svend fra veteranklub-
ben, som begyndte at fortælle om en
gammel AJS han havde Ira 1938, der er så
speciel at motoren står på tværs (tuærstillet
motor for at være konek), den sidste model
AJS lavede inden krakket og Matchless
fabrikken ovefiog AJS.

Veteranklubben havde igen i år en fin stand
og de solgte bl.a. noget så interessant som
Transfers til MC og knallert.
Køsters boghandel var der som sædvanlig
med alle mulige fristelser for mc- og bilfolk,
og der var konstant kødrand rundt om den.
Så hvis du engang kommer til stumpemar-
ked, prøv og ta' den nærmere i eftersyn, det
er det rene guf der sælges.
Nogle hollændere havde en stand med
nogle fine dele til diverse karburatorer, så
mange forskellige sprog svirrede iluften den
dag rundt om i hallen.
Pludselig blev luften fyldt med den herlige
lyd af en Harley af den bedste slags
naturligvis (veteran). Den skulle lige et smut
rundt i hallen på en lille prøvetur.
Det hørtes ofte at sælgerne rundt om på
standene startede de tilbudte MCer for
eventuelle købere. Hvis altså MCen ville
stafte...?
Mange købere gik og lurede på en bestemt
ting, som de gerne ville have, men ventede
til henimod slutningen af markedet, hvor
priserne ofte er halveret. Hvad gør man når
pungen er lavet af muldvarpeskind og ikke
gerne vil frem i dagens lys.
lnden vi satte kursen mod Viborg og sviger-
mors kødgryder, faldt vi forfristelsen som så
mange andre (også Steen) og købte noget
der hed Annitrol, som var en effektiv rustfler-
ner. Emnet skulle bare lægges i badet i 24
timer, dog ikke alluminium og bly, -emner-
ne skulle først vaskes godt af for olie. 60,- kr.
for en liter.
Ja, det var så det stumpemarked.
Mænd og kvinder blir' som børn, de elsker
noget nyt og spændende.
Prøv selv at ta' op og bese alle herligheder-
ne næste gang der er stumpemarked, det er
den 11. marts 1989.

Margit

-Traditioner er til for at videreføres,
ikke for at brydes . . .



Videoaften
Jørgen Trane inviterer til videoaften den 8.
februar kl. 19.
Jørgen vil vise en del mc-racerfilm optaget
fra engelske kanaler samt SKY, og han har
også nogle af de gamle film.
Det foregår på Langbrogade 34 i Sønder-
borg, men i skal tilmelde jer på tlf. 04 48 86
46 i god tid.

Bestyrelsen

Stumpemarked
Der er Stumpemarked i Herning den 11.

marts 1989, og vi har Iået den ide, at SMCC
lejer en stand på markedet, det koster
ca.2-300,- kr., som vi deles om, og så kan
medlemmerne komme med det de mener
kunne sælges, og som de gerne vil af med.
Det er ikke afgjort endnu, men hvis der er
interesse for det, tager vi kontakt med
arrangørerne.
Altså, ring til Steen og tilmeld effekter,
transporten derop snakker vi om, der er
mange muligheder.

- Du må heuere køre,
min egen..,

Redaktion, best.medl.: Steen H. Eriksen,
Diernæsvej 119, 6100 Haderslev.

Forkvinde: Margit Christensen,
Mommarkvej 3l 5, Tandslet, 6470 Sydals.

Best.medl. : Poul Madsen,
Mommarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals.

DVM og SMCC
"Fest i by" i Nordborg, søndag den 23. april
1989, har inviteret Dansk Veteran Motorcyk-
leklub til at deltage.
SMCC er blevet spurgt om de ville stille
mere moderne mc til rådighed, og det har vi

sagt ja til.
Der bliver udstillet veteranbiler, -mc samt
mere modern e køreløyer.

I arrangementet er der også børnenes dag.

For deltagerne er der gratis sildebord, som
en lille appetituækker.
Udstillingen er lra kl. 12.00 til 18.00.
Ring inden 28. februar på tll, 04 57 58 55
eller til Margit på arbejde, 04 47 14 58'
mellem 9.00-17.00 eller skriv.

Bestyrelsen

A propos jul: Hellere uopfyldte øn-
sker, - end uønsket fylde . . .
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På tur med Kai
og de andre . . .
SMCCere. . .
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