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Redaktørens firkant
Det er mærkeligt som tiden går.  
Under korrekturlæsning af bladet har 
det netop været Sankthans, og når det 
kommer ud til august er der kun en 
måned til efterårsmåneden september. 
Nordjyllandsturen i det tidlige forår er 
i bladet og kunne ikke have været med 
før.

Når dette blad læses, er sommerferien 
forbi for de fleste. En del af os er dog 
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på efterløn og på pension, så vi opdager 
det ikke helt. Sommerferiens hændelser 
kan af gode grunde ikke komme med; 
men så må vi jo vente med spænding, 
om der er medlemmer med gode histo-
rier til næste blad.
I dette blad har Ditte Marie Sztuk givet 
sit besyv med i anledning af tysklands-
turen i Kristihimmelfartsdagene.

Hilsen Poul.

Visdom:
I mange tilfælde er det en 
god ting at veje godt til så 
man kan holde balancen.
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Vigtige ting fra bestyrelsesmødet 
den 4. juni:
•	 Vedr. vedligeholdelseskursus. Vi planlægger noget sådant en gang i no-

vember. Det vil dreje sig om dagligdages ting som man selv kan foretage. 
Mere om det senere.

•	 Vedr. kontingentstigning: Det er til diskussion på generalforsamlingen. 
Det har været kotume, at klubben betaler for diverse ting, når vi afholder 
arrangementer. Flere og flere deltager heldigvis og vi har måttet kon-
statere, at kassebeholdningen lige før kontingenterne løber ind har været 
nede på kr. 3.400,-. Det er i underkanten. Vi kan ændre praksis eller 
lade det årlige kontingent stige med prisen på f.eks. 2 hotdogs. Om få år 
er der også 50 års jubilæum.

3Lederen

Lederen
Denne lederartikel er skrevet allerede  
d. 7. juni. Bladet skal nemlig være redi-
geret og trykt inden slutningen af juni, 
fordi alt til den tid forstyrres af ferier.

Medlemstallet holder sig ret stabilt. 
Mange klubber oplever medlemstilbage-
gang. Det sker oftest op til kontingent-
betalinger. Hos os oplyser kassereren, 
at 9 personer blev slettet på grund af 
manglende betaling. Men allerede kort 
tid efter var der tilmeldt 8 nye medlem-
mer. Det er ganske godt. Det hele skal 
jo ses i lyset af, at jubeltiden omkring 
2007 med alle de nye MC-er er forbi og 
mange sælger igen.

På en eller anden måde er det som om, 
at vi i klubben har gode personlige 
relationer, og at dette sammenhold er 
tættere end bare at brænde benzin af på 
en MC. Det er en styrke, men også en 
svaghed i forbindelse med, at nye med-
lemmer gerne skulle føle sig hjemme fra 
starten. Det skal vi alle være opmærk-
somme på.

Bag i Kubikken er til gennemlæsning 
placeret det nye udkast til klubbens 
vedtægter. Disse skal godkendes af gen-
eralforsamlingen i november. Kommen-
tarer til rettelserne er der også. 
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Den 8. september er der planlagt en tur 
til Horsens Statsfængsels museum:

Der har været mange fanger. Nogle er 
beskrevet mere end andre. Der er f.eks.:

Jens Nielsen (1862-1892)  
Jens Nielsen blev den sidst henrettede 
person i Danmark i fredstid. 

Efter 1892, hvor Jens Nielsen blev hen-
rettet, har vi i Danmark kun eksekveret 
dødsdomme i forbindelse med retsop-
gøret efter Anden Verdenskrig. 
Jens Nielsen havde gennem sin fattige 
opvækst på forskellige fattiggårde og op-
dragelsesanstalter opbygget et voldsomt 
had mod samfundet. 
Det udmøntede sig i en række tyverier 
og ildspåsættelser i både ind- og udland, 
bl.a. påstod Jens Nielsen, at dokkerne i 
London nedbrændte på grund af ham. 
Under en af ildspåsættelserne i Dan-
mark blev Jens Nielsen pågrebet i som-
meren 1883. 
Den 11. juli 1884 blev han 21 år 
gammel idømt 16 års tugthusarbejde i 
Horsens Tugthus. 
Under opholdet i fængslet udviklede 
Jens Nielsens vrede og bitterhed over for 
samfundet sig yderligere. 
I 1885, på vej tilbage til sin celle fra 
en gårdtur, forsøgte han at dræbe en 
betjent med et blylod, men blev dog 
overmandet. 
Han blev efterfølgende idømt dødsstraf, 
men dommen blev ændret til tugthusar-
bejde på livstid. 
Kort tid efter forsøgte han atter at dræbe 
en betjent. Igen blev Jens Nielsen dømt 
til døden, og igen blev han benådet. 

Jens Nielsen udviklede en tanke om at 
få hævn over samfundet ved i fuld of-
fentlighed at møde døden på skafottet. 
Derfor overfaldt han for tredje gang en 
betjent i 1892. 
Denne gang slog han betjenten i hove-
det med et bordben, der havde to spidse 
søm i enden. 
Betjenten blev hårdt såret, men overle-
vede. 
Jens Nielsen blev idømt dødsstraf, 
ligesom han havde forventet, men 
dødsstraffen kom ikke, som han øn-
skede, til at foregå i offentlighed. I 
stedet blev han halshugget foran et fåtal 
af vidner i fængslets vestre gård den 8. 
november 1892. 
Uden Jens Nielsens vidende var 202 af 
hans medindsatte beordret til at over-
være henrettelsen fra vinduerne som et 
led i den præventive indsats.

Julius Alfred Thorvald 
Framlev (1881-1933) 
Han nåede på femten år at blive en 
myte under tilnavnet Det borende X. 
Fra 1916 til 1931 begik han 58 
pengeskabstyverier med et udbytte på 
omkring 163.000 kr. 
Framlev var tilsyneladende en bedre 
pengeskabstyv end forretningsmand. 
I årenes løb havde han bl.a. ejet en 
musikforretning, en frugtplantage og 
flere frugt- og grøntforretninger. 
For at kunne klare sig økonomisk, måtte 
han dog skaffe penge fra andre folks 
pengeskabe. Framlev stjal desuden kun, 
når hans egen forretnings pengekasse 
var tom. 

Tur til Horsens Statsfængsels museum
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Det var avisen Politiken, som først gav 
den mystiske pengeskabstyv navnet Det 
borende X. Navnet kom af, at Framlev 
borede huller ved pengeskabets lås, som 
dannede formen X. 
De 58 pengeskabstyverier havde udover 
selve teknikken visse fællestræk, som var 
med til at afsløre Det borende X. 
For det første udvalgte Framlev kun 
gamle pengeskabe, som ikke var bore-
sikre. Og for det andet skete hans 
indbrud næsten altid op til en weekend 
eller en helligdag. 
Ud fra disse særtræk kunne politiet mål-
rette deres eftersøgning, og i maj 1931 
blev han pågrebet på vej fra et indbrud 
på et posthus på Frederiksberg. 
Framlev blev idømt otte års afsoning, 
og blev indsat i Horsens Statsfængsel i 
november 1931. 
Framlev døde af sygdom under afsoning 
i 1933, mens han var indlagt på Hors-
ens Sygehus. 

Mozart Lindberg (1881-
1975): 
Mozart Lindberg tilbragte det meste af 
sit liv i fængsler. 
Selvom han stammede fra et godt miljø 
i København, fik han allerede sin første 
forbedringshusstraf som 20-årig i 1901. 
Natten efter sin løsladelse i 1903 begik 
han et røverisk overfald, som gav ham 
et 16 år langt tugthusophold i Horsens 
indtil 1920. 
I 1922 kom han tilbage til Horsens på 
grund af et overfald på to ældre damer. 
Først i 1938 kom Mozart Lindberg atter 
ud i friheden. 
Det varede dog ikke længe. Samme år 
kidnappede han en præst i Sønderjyl-
land, hvilket førte til stor bevågenhed og 

sendte 
Lind-
berg i 
tids-
ube-
stemt 
forva-
ring. 
Efter 
knap 
60 år i danske fængsler blev Lindberg 
som 82-årig i 1963 udskrevet på prøve. 
Ud af de næsten 60 år Mozart Lindberg 
sad i fængsel, tilbragte han 25 år i Hors-
ens Statsfængsel. Her udtænkte han en 
lang række snedige flugtforsøg. 
I 1907 aftalte Lindberg med en 
medindsat, der skulle løslades, at denne 
skulle opsøge Lindbergs søster og få 225 
kroner af hende. Pengene skulle bruges 
til en revolver og dynamit. 
Lindbergs medindsatte skulle anvende 
dette til at sprænge hul i fængselsmuren, 
mens Lindberg var på gårdtur. 
Planerne blev dog afsløret, og Mozart 
Lindberg fik en disciplinærstraf på 15 
piskeslag med en 13-halet kat. 
Mozart Lindbergs mange flugtforsøg 
var alle vel forberedte, og han havde på 
forhånd udarbejdet tøj og legitimations-
papirer til brug uden for fængslets mure. 
Dog mislykkedes alle hans forsøg på at 
undslippe. Første gang var i 1908, hvor 
han blev opdaget på vej over ringmuren, 
efter at han havde boret sig ud af sin 
celle efter flere dages arbejde. 
En anden gang stoppede flugten, da 
han kastede en rebstige ud fra et hul 
i ydermuren. Her ramte den nemlig 
overbetjentens vindue på etagen neden-
under. 

Fortsætter side 6
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Peter Adler Alberti (1851-
1932) 
Han var jurist, højesteretssagfører, 
folketingsmedlem, justitsminister samt 
formand for Den Sjællandske Bond-
estands Sparekasse og for Danmarks 
Landmænds Smørexportforretning. 
Uretmæssigt tilegnede Alberti sig flere 
millioner kroner som formand for 
sparekassen og smørexportforretningen. 
Pengene blev bl.a. brugt til at spekulere 
i sydafrikanske guldmineaktier, hvilket 
slog fejl. 
For at dække over de mislykkede speku-
lationer, trykte han falske dokumenter 
på et lille legetøjstrykkeri.
I 1908 gik bedrageriet ikke længere, 
og Alberti, der i juli var blevet afske-
diget som minister, meldte sig den 8. 
september på politistationen. Her kom 
det frem, at han havde forfalsket og 
bedraget for i nærheden af 15 millioner 
kroner, og i 1910 blev han dømt til 8 
års tugthusafsoning i Horsens. 

Justitsministeren var mere velnæret end 
den gennemsnitlige tugthusfange. Han 
vejede ved indsættelsen over 138 kg, og 
havde en livvidde på 153 cm. Der måtte 
derfor syes særlige fangebukser til ham. 
Albertis ophold i Horsens Tugthus va-
rede dog ikke 8 år, som hans dom ellers 
lød på. 
Han holdt sig inden for reglerne, men 
kunne ikke tilpasse sig det daglige liv i 
fængslet. 
I sommeren 1911 blev han så alvorligt 
syg, at han måtte indlægges på anstaltens 
sygehus. 
I løbet af de to år Alberti var fængslet i 
Horsens, tabte han over 62 kg. 
Betydningsfulde personer forsøgte at få 
en benådning i stand, men inspektøren 
ville ikke bryde med den almene retsop-
fattelse. 
I stedet blev Alberti efter kun to år i 
Horsens ekstraordinært overført til Vrid-
sløselille i 1912. 
Dette var et brud med den gældende 
praksis, hvor tugthusstraffe kun kunne 
afsones i Horsens. I 1917 blev han benå-
det og levede indtil 1932. 

Auktionsrekord
Denne Vincent HRD Serie A fra vist 
1938 gik for nylig i London til en pris 
på 201.000 pund. Vel og bemærke er 
pundet steget til næsten 10 kr. Der 
er ikke krise alle steder. Netop denne 

model kaldtes ”Plumpers Nightmare” 
hvilket oversat betyder ”Rørlæggerens 
Mareridt”. Navnet kommer af alle de 
udvendige olierør, der skulle holdes 
tætte. Mellem 1936 og 1938 blev der 
lavet 78 stk.

Eget 
foto fra 

Isle of 
Man i 
2007.

Vincent HRD Serie A fra auktionen. 
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Nordjyllandstur til  
Svinkløv den 27. til 29. april
14 personer havde meldt sig på. Vi 
tog der op i lidt spredt fægtning. Folk 
har forskelligt temperament. De første 
var Kaj og Solveig fra Mommark og 
den sidste var undertegnede. Jeg skulle 
arbejde til kl. 15.30. Jeg tog hjem for 
at spise og tog så fra Nordborg kl. 17. 
Det gik frisk til og jeg vil ikke fortælle 
hvornår jeg var der. Afstanden er 316 
km. fra Nordborg med Ballebrofærgen 
og 348 km uden om. Det gode ved 
Svinkløv er, at det er så afsides og at de 
har den rå natur. Jeg blev modtaget af 
familien Petersen, Bjolderup. De gav 
mig resterne af deres aftensmad. Det 
var rigtig god suppe hvor jeg skar nogle 
”Gøl pølser” i. De skal selvfølgelig ikke 
forsyne mig med deres varer, så jeg må 
gøre gengæld på et tidspunkt.
Lørdagens fællestur gik til den nedstyrt-
ningstruede 
Mårup Kirke 
ved Lønstrup 
Strand, der 
ligger 15 
km nord for 
Løkken. Det 
danske mu-
seumssystem 
er ved at pille 
kirken ned i 
småbidder. Vi 
blev ikke klar 
over hvor den 
skal stilles op.
I Løkken fik 
vi burgere og 
kaffe til rekord 
høje prier. 18 

kr. for en tynd, lille kop kaffe. Vi blev 
betjent af skolebørn. På stranden fik jeg 
for 60 kr. købt 3 stk. meget store rød-
spætter. De måtte ikke rådne, så jeg var 
lidt nervøs. Hjemturen her fra gik også 
i spredt fægtning. Der er mange inter-
esser. Steen fik mig med til loppemarked 
i Ingstrup, der ligger 7 km syd for løk-
ken. Her fik vi købt LP plader. Jeg fik 5 
stk. med rockgruppen ”Slade” og sten 
fik lige så mange med ”Status Quo”. 
Kaffen her og kagerne var gratis, se det 
var flinke folk. Så gik det hjemover til 
Svinkløv.

Fortsætter side 8

Drengene glædes.
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Solveig havde til om 
aftenen bestilt mad fra 
Rønnes Hotel i Slettes-
trand. Det kostede 140 
kr. for verdens bedste 
steg og islagkage (inkl. 
levering på pladsen). 
Der var rigeligt, så vi 
forærede overskudet til 
campingfatter og hans 
familie. Spisningen fore-
gik i campingpladsens 
fælleshus.
Hvordan det gik i de andre hytter ved 
jeg ikke; men hos os havde vi det vældig 
hyggeligt og der var mange pantflasker 
at sælge søndag morgen. Vi var Iris, 
Bent Holm, Henrik Hoffmann, Steen, 
Leif Jørgensen og undertegnede. Ret 
hurtigt fandt vi ud af, at vi ville betale 
os fra rengøringen, så det var ikke alle, 
der tog skoene af på vej ind i luksushyt-
ten.

Fortsat fra side 7

Efter morgenmaden var det hjemad. 
Jeg var så forhippet på at komme hjem 
med rødspætterne inden de blev sure, at 
jeg glemte at hilse af med de tøndringer 
(Anne og Peter) og det er jo faktisk en 
skandele. De havde valgt en aftægtshytte 
omme på den anden side af pladsen.
Jeg fulgtes med Steen og Leif hjemad. 
Jeg ville ellers godt have været omkring 
Nørre Vorupør ved fiskehandleren der 

og så ved 
jeg at klok-
ken bliver 
lang over 
eftermiddag 
inden man 
er hjemme. 
Det gik ikke, 
når jeg nu 
havde mine 
rødspætter.

Hilsen Poul

Iris og Bent 
ved hytten. 

Lars ser på Mårup Kirke. 
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Klubtur søndag den 6. maj
Tak til Jan for denne motorvejstur 
(d.v.s. over, under og ved siden 
af motorvejen). Vi startede fra 
stranden i Åbenrå kl. 10 og kørte 
mod Kliplev. Der ver 16 over- eller 
underføringer og jeg forstår godt 
vejfolkene fra ”Strabag”, som påst-
ed, at de aldrig før havde lavet så 
mange broer på så kort et stykke.
Vi sluttede med madpakke, is og 
kaffe på havnen i Sønder-
borg.

Guffes Ducati racer.

Svends Triumph Trident.

Pausen ved Adsbøl.

De gamle drenge hviler ud.
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Ditte Marie Sztuk har sendt denne 
beskrivelse af Steens tur til Tyskland i 
Kristi Himmelfartsdagene:
Torsdag den 17. maj mødtes deltagerne 
ved rulletrappen i Kruså kl. 9.00 for 
fælles tur til Winterberg. Der var mødt 
22 cykler op og alle personer var i godt 
humør. Efter en kort gennemgang var 
vi delt op i 4 hold, da politiet helst ikke 
ser så mange motorcykler samlet. Turen 
begyndte med lidt kulde og regn på 
motorvejen mod Hamburg. Første rast 
på Holmer, hvor der blev tanket, vi fik 
lidt væske og til de få rygere var der en 
smøg. Masser af regn mod Elbtunnelen; 
men da vi kom ud på den anden side, 
var det rimeligt vejr og efterhånden kom 
solen frem, så fin tur mod Hanover og 
solskin resten af vejen til Winterberg. 
Godt ankommet til Heide Hotel sidst 
på eftermiddagen, godt hjulpet af Knud, 
Lars og Kurt. Kort tid efter ankomst 
kom der en opringning til Ditte Marie 
fra planlægger Steen Eriksen. Det var 
noget om et IC 4 tog, som ikke ville 

køre mere, nå nej det var vist en motor-
cykel; men hvad er forskellen. Hi hi. En 
motorcykel var stået af og kunne ikke 
lige repareres her og nu. Det kunne nu 
klares med at få en ekstra mand/kvinde 
bag på en anden cykel. Men de stakler 
skulle jo også ha noget at spise, når der 
ankom senere. Dette blev klaret med 
køkkenet og det var ikke noget prob-
lem. Vi andre gik til bordet ved 18.30 
tiden, hvor vi indtog en 4 retters menu, 
og så var der fyldt op. IC tre toget kom 
ca. 2 timer senere med en vogn min-
dre og nogle trætte folk, der fik mad 
og drikke. Det hjalp lidt på humøret, 
så nu var alle samlet. Lidt hygge og øl 
efter maden; men klokken blev ikke 
mange før folk trak sig tilbage til deres 
værelser, trætte efter køreturen. Min 
dejlige mand vækkede mig fredag med 
kaffe på sengen. Han ved, at jeg ikke 
fungerer, før jeg har fået en kop kaffe og 
en smøg. Efter morgenkaffen på hotel-
let, gjorde vi os klar til turen mod Bad 
Berleburg for at se slottet, hvor prins 

Richard og Benedikte 
bor. Efter rundvisning 
på slottet, hvor vi ikke 
måtte tage billeder; 
men se alligevel de 
fine billeder, Kurt har 
taget, fy fy.
Der var en lille cafe i 
slotsgården, hvor vi 
drak kaffe. Til slottet 
hørte der 34.000 ha. 

Steens tur til Tyskland

Afslapning i 
Wewelsburg.
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skov, så der var noget at gå på jagt 
i for prinsen. Mens vi sad og drak 
kaffe, kom prins Richard kørende 
ind i slotsgården, han havde set 
alle de danske motorcykler, der 
holdt parkeret udenfor muren. Vi 
snakkede nok med ham, ca. 20 
min, og jeg spurgte på sønderjysk 
hvor er din kueen, det forstod han 
ikke rigtig så måtte gentage på 
rigsdansk. Hun var i USA fortalte 
han og jeg sagde at han sku hilse 
hende når hun kom hjem. Han 
var en meget behagelig mand og helt 
nede på jorden og bandede meget på 
dansk. Vi fik guidet en tur af prinsen, 
hvor Kurt førte an. Det blev dog til en 
landskabstur (havnerundfart); men det 
var den skide GPS (fanden har skabt) 
især når Tonny kører forrest. Trods alt 
en dejlig tur med en stor is i Winter-
berg.
Om aftenen igen 4 retters menu. Lidt 
hygge efter maden, men gennemsnitsal-
deren på os gør jo, at vi ikke holder så 
længe, så også tidlig i seng denne aften. 
Der er jo altid nogen der ikke kan finde 
sin seng, især Kaj og Finn har svært ved 
at forlade baren de gamle drenge. Bliver 
I aldrig klogere.
Lørdag startede igen med kaffe på sen-
gen. Vivi, Lisbeth og Ditte som i vinter 
har været på ”bøjle flytte kursus” gjorde 
sig klar til den store bytur til Win-
terberg. De fleste af os kørte til Kreis 
Museum Wewelsburg for at se slottet 
hvor SS opstod fra omkring 1933-1945. 
Vel ankommet og film fremvisning, 
som tog ca. en halv time, kunne vi gå 
rundt og se slottet. Så spiste vi frokost 
i gårdens restaurant. Derefter kørte vi 
til den dæmning som Poul og Teddy så 
sidste år. Vi endte på en P-plads med 

mc træf hvor der blev spist is og drukket 
sodavand. Nogle ville så se om de kunne 
finde dæmningen og andre kørte mod 
hotellet. Det var heldigt, at vi fandt 
Preben. Han var nemlig kørt forkert og 
endt på en markvej, så glad var han da 
han så os. Vi piger havde haft en dejlig 
dag i Winterberg, der var mange bøjler 
at flytte, så vi var også hjemme på hotel-
let sen eftermiddag. Om aftenen skulle 
vi spille kegler på hotellet i kælderen. 
Førstepræmien var Vivi, og jeg var an-
den præmie, så efter spisetid gik Tonny 
og jeg på værelset. Jeg ville ikke risikere 
noget smuds, men hørte dagen efter at 
alle havde haft en god aften. Husker 
ikke hvem der vandt; men Steen fik da 
Vivi med hel hjem igen. Søndag efter 
morgenmad skulle der så gøres klar til 
hjemturen. Igen kørte vi af sted i hold. 
Nogle var hurtigt af sted og andre var 
lidt længere om det.
Tak til Steen for en dejlig tur. Vi glæder 
os til næste år og ser hvor vi så skal hen.                                             

Tonny og Ditte Marie Sztuk.

Prins Richard underholder sig med SMCC. 



-Kubikken12 Fjelbytræf

Geert Corneliussen bor i 
Fjelby, ja træffet er fak-
tisk på hans enormt store 
grund i landsbyen. Geert 
annoncerer i Kubikken 
og på hjemmesiden; men 
kun få af os finder derned. 
Det skyldes nok, at Steens 
tur til Tyskland netop også 
er i Kristi Himmelfartsda-
gene. 
Af alsinger var der mange, 
ja fællesteltet blev fuldt. 
Jeg tog derned, og det er 
godt lavet med nævnte 
telt, grill, musik, indkøbt 
aftensmad og rimelige pri-
ser. Hvis ikke man vil være der i flere 
dage kan man jo tage der ned et par 
timer og nyde samværet. Vor gamle 
formand Poul Madsen var der sandelig 
også.

Fjelbytræf hos Geert Corneliussen

Jeg har ofte tænkt på hvor alle de 70-er 
og 80-er motorcykler er blevet af. De 
eksisterer skam stadig idet kun få er 

hugget op. 
De stod i rad 
og række i 
Fjelby.

Hilsen Poul

Henning 
Thiesen på sin 

Kawasaki.

Vor gamle formand Poul Madsen
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Så oprandt den 
spændende aften, hvor 
Adelheid og Guffe 
skulle vise Bitten, 
Knud Oluf og Lars 
om hvordan man gør 
Island. 
Guffe gjorde sin tur 
på en racer (Ducati) 
og det svarer ret godt 
til hvad de Petersener 
også har tænkt sig.

Da jeg ankom, blev jeg 
overrasket over alle de 
mennesker, der måtte 
være kommet. Der var 
mange køretøjer. Men det viste sig, at 
alene de 6 af køretøjerne var Adelheid 
og Guffes. Vi var netto kun 8 plus Adel-
heid og Guffe. Helt tydeligt, at de to 

Islandsaften den 23. maj hos  
Adelheid og Guffe

har haft et godt liv. Der var billeder over 
alt om gode oplevelser fra gamle dage.

Men tak til de to for en herlig aften, for 
den interessante ori-
entering og bajerne, 
pølsemadderne, os-
temadderne og kaffen 
(te til Steen).

Vi ved nu, at Island er 
10 gange så stort som 
Danmark og at man 
nemt kører 1700 km 
rundt på øen uden at 
være det samme sted 
to gange.

Ham selv fortæller.

Alle deltagere. 



-Kubikken14 Mølleløbet

Mølleløbet den 2. juni
Traditionen 
tro var der 
Mølleløbet 
her den 
første lørdag 
i juni. Det er 
godt valgt, 
idet denne 
lørdag jo 
også er den 
første lørdag 
i årets som-
mer. I hvert 
fald gælder 
det rent kalendermæssigt for vejrmæs-
sigt var der alle slags vejr og tempera-
turen var konstant lav; men det betød 
så, at alle bar den korrekte MC beklæd-
ning endda uden nødvendigvis at svede 
alt for meget. Jan talte vist 23 Mc-er. 
Mølleløb var så meget sagt for vi var ude 
at se på og høre om forskellige havne på 
Als og en enkelt på Sundeved.

Som æresgæst havde Leif medbragt Jo-
nas på 10 år. Som det fremgår af billedet 
styrede han færgen en del af tiden på 
turen fra Hardeshøj til Ballebro.
Men det gik sådan her: Roberts MC 
trakterede med morgenkaffen som hvert 
år. Godt brød, gode rundstykker og god 
ost. Vi kunne også få set hvad Robert 
har i butikken. Tak til Yrsa og Robert.

Første havn 
var Dyvig 
lystbåde-
havn ved 
Nordborg. 
Her fik 
vi en god 
byge på vej 
derned. Vi 
fik histo-
riske kend-
sgerninger 

Hos Roberts MC og Jan fortæller. 

Opmarch 
ved færgen i 
Hardeshøj.
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og selvfølgelig skinnede 
solen på vejen væk der 
fra. Næste havn var 
Hardeshøj. Færgen var 
lige sejlet; men det gør 
ingen ting for snakken 
gik uafbrudt medens vi 
ventede. Frokostpause 
på Ballebro havn hvor 
Leif fortalte lidt om 
Nordals Færgefart og 
hvilke færger, der har 
sejlet. Så gik den til Au-
gustenborg havn. Vi fik 
fortalt om denne havn 
og vi var til spejdernes 
loppemarked på stedet. 
Som jeg kunne se det var det fornøjeligt 
og jeg fik købt en ubrugt kødhammer af 
bedste kvalitet for en pris af 10 kroner. 
Fra nu af er Lene og jeg fri for at banke 
kød med kagerullen. Lystbådehavnen i 
Høruphav var næste stop. Her blev vi 
også klogere og vi kunne se hvor færgen 
til Kegnæs havde opereret. Der var nu 

gået så megen tid at flere havne måtte 
udelades og vi kørte så via Skovby, 
Sarup, Mommark og ad Østkystvejen 
til Fynshav og videre til Ingrid og Poul i 
Frederiksgård. Pølserne var allerede fær-
dige, så mobiltelefonerne må have været 
i gang. Her blev der også snakket.

Kaj Hansen, 
Søgård ankom 
og desværre 
lidt for sent så 
der var kun en 
eneste pølse 
tilbage. Det 
må vi reparere 
på næste gang. 
Tak til Ingrid 
og Poul for ar-
rangementet.

Jonas på 10 år styrer færgen.

Ingrid rister 
pølserne.  
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Det var dog utrolig mange, der kom til 
dette arrangement. Vejret var nu også 
godt. Heldigvis havde Pia og Henrik 
mange borde og stole, der blev stillet op 

Grillaften på Vingården  
i Genner den 20. juni

Politiet
I hvert fald i Italien. Man skal passe på 
dem, ellers kommer man galt afsted.

Det holdt ikke længe.

Det nye køretøj afsløres.

Flot ser det ud.

Indvendigt er der det hele.

Pia trakterer. Folk er forventningsfulde.

Med sidevogn på russisk.
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En eller anden ekspert har sat sig for at 
finde ud af hvad der skrue og hvad der 
er bolt. Er en skrue med en møtrik så en 
bolt som mange mener?
Ordet 'skrue' stammer nok fra latin 
'scrofa', det vil sige en so, hvilket hen-
tyder til en tilfreds gris med sin krøllede 
eller protrækker snoede hale. At skrue 
betyder i hvert fald at dreje et eller 
andet rundt. En skrue er altså noget, der 
drejes rundt.
Oprindelse og historie af skrue og bolt 
bekræfter ikke tydeligt den nævnte defi-
nition. Ordet "bolt" menes at stamme 
fra længe før gevindet blev opfundet, 
nemlig som betegnelse for en trænagle. 
Ordet bliver så overført til også at 
dække en stålstang, det kan være en pil 
til en armbrøst eller en slå, til at skyde 
for en dør (skudrigel). Endnu senere 
bliver det så betegnelsen for en stålstang 
med hoved og gevind.
Altså: En bolt har et hoved og et udven-
digt standardiseret gevind, så den passer 
til gevindet på en standardiseret møtrik. 
Alt andet er bare skruer.

Men som sædvanligt er sproget ikke 
altid til at styre, for når en unbracoskrue 
hedder en "skrue" på dansk, skyldes det 
uden tvivl, at fabrikanten (fejlagtigt?) 
selv kalder dem skruer ("Unbrako 
socket screws") og det selvom ordet 
"bolt" har samme oprindelse på dansk 
og engelsk.
For tydelighedens skyld ville det være 
logisk at reservere ordet "skrue" til 
træskruer og lignende og ordet "bolt" til 
fastgørelseskomponenter med standard-
gevind.
I anset engelsk litteratur kan følgende i 
øvrigt læses:
Den korrekte definition på bolte og sk-
ruer er som følger: En bolt er en ting til 
fastgørelse. Den har udvendigt gevind 
og passer til en nøje defineret møtrik. 
En skrue er noget til at skrue i noget og 
som ikke er nærmere defineret.
På en måde kan man sige, at ”skruen” 
er det overordnede udefinerede begreb, 
der dækker alt muligt og ”bolten” er et 
underliggende begreb, der er nøje defi-
neret, så man ved, hvad det er, og kan se 
det i tabeller.

Hvad er en skrue, og hvad er en bolt?

udendørs. Henrik er arbejdsramt 
på Sjælland, så Pia stod med det 
hele selv. Vi hjalp dog, så godt vi 
kunne.

Vi var oppe at se på vinmarkens 
druer; men de var sådan nogle små 
grønne punktumer.

Lidt mere varme på, så går det.

Hilsen Poul

Snakken går.
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Som anført i sidste blad barsler vi med at ændre i klubbens vedtægter. De nye 
forslag læses her under:
I forhold til de 45 år gamle vedtægter er vigtigste nye (sammenlign med de gamle 
vedtægter):
•	 §1: Vore interesser er ikke kun MC, men også IT og alt muligt andet. Hjem-

mesiden foreslås nu at være officielt meddelelsesorgan på linie med klubbladet 
for de, der kan logge sig på.

•	 §2: Ingen er mere end andre. Hvorfor i det hele teget have æresmedlemmer. 
Dem vi har, beholder deres status.

•	 §3: Det med ægtefæller. Sådan har det altid fungeret. De får dog kun et klub-
blad o.l.

•	 §4: Vi skal være selvfinancierende fra nu af og må ikke optage lån (vi skal jo 
ikke købe klubhus).

•	 §5: Kassereren må nu egenhændigt slette medlemmer, der er i restance.
•	 §6: Formanden behøver ikke længere at udgå fra den foregående bestyrelse.
•	 §7: Protokollen er mappen med møde- og generalforsamlingsreferater.
•	 §8: Ordene ”ud over kort tid” betyder, at hvis medlemmer i større tal betaler 

kontingent f.eks. til gule ærter må kassereren have beløbet liggende indtil der er 
adgang til banken.

•	 §9: Siger sig selv.
•	 §10: Siger sig selv.
•	 §11: Vedtægtsændringer kan så foretages uden indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling hvis der er 15 fremmødte eller over og 2/3 stemmer for. Vi er 
så stadig sikret mod kupforsøg.

•	 §12: Hvorfor skal vi forære pengene væk. Måske kunne der være til en frokost 
til medlemmerne.

Forslag til nye vedtægter  
(vedr. generalforsamling i november)
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Forslag til vedtægter for Sydjydsk MC Club
§ 1 Sydjydsk MC Club (kaldet SMCC) er stiftet den 25. september 1968 på 

Kalvø Badehotel, Genner i Sønderjylland. Dens formål er at samle motor-
cykelinteresserede, hvor der kan dyrkes flere fælles interesser til gensidig gavn.
SMCC har et klubblad og en hjemmeside. De er officielle organer.

§ 2 Generalforsamlingen kan tage stilling til eventuelle æresmedlemmer.

§ 3 Enhver med interesse for motorcykler, kan optages som medlem.
Et medlemskab i S.M.C.C. er gældende fra datoen for medlemmets optagelse 
at regne. Ægtepar eller samboende i ægteskabslignende forhold betragtes som 
et medlem. 
Efter at en kandidat har betalt kontingent, udleveres klubbens vedtægter.
S.M.C.C´s bomærke kan erhverves mod betaling.
I tilfælde af flytning skal adresseforandringen meddeles kassereren inden 14 
dage.
Udmeldelse af S.M.C.C. foregår ved skriftlig besked til kassereren. 
Medlemmer med mulighed for at logge på klubbens hjemmeside betragtes 
som fuldt orienterede via denne side.

§ 4 Til dækning af S.M.C.C.´s driftsudgifter og administration m.v., betaler hvert 
medlem et kontingent, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsam-
lingen. Klubben skal være selvfinansierende og må derfor ikke optage lån.

§ 5 Kassereren kan slette et medlem, hvis denne er over en måned i restance med 
kontingent eller andre ydelser. Medlemmer kan optages igen med nyt med-
lemsnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig 
af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af S.M.C.C. 
ikke skønnes at være foreneligt med hvad der normalt accepteres.

§ 6 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem med-
lemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to 
år. Genvalg kan finde sted.
Klubbens formand og dens kasserer tilsigtes ikke at have samme valgperiode 
og de vælges direkte af generalforsamlingen.
To suppleanter samt revisor og revisors suppleant vælges samtidig, men for et 
år ad gangen. Suppleanter, der indtræder for et bestyrelsesmedlem skal sidde 
det afgående medlems periode ud, hvorefter vedkommende er på valg.
Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder den nye bestyrelse en plan 
for det videre arbejde.

§ 7 Formanden repræsenterer S.M.C.C. udadtil, og leder bestyrelsesmøderne. 
Disse afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til 
stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stem-
melighed gør formandens stemme udslaget.
Over forhandlingerne føres en protokol, og et eventuelt mindretal har krav på 
at få deres eventuelle underkendte mening ført til protokols.

Fortsætter side 20
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§ 8 Generelt om økonomi:
•	Klubbens	regnskabsår	løber	fra	1.	november	til	31.	oktober.
•	Klubben	skal	have	en	bankkonto	i	et	anerkendt	pengeinstitut.
•	Udtræk	af	indestående	på	kontoen	kan	kun	fortages	af	kassereren.
•	Kontingent	fra	medlemmerne	skal	være	betalt	senest	1.	marts	enten	til	

bankkontoen eller til kassereren personligt.
•	Klubbens	kasserer	og	formand	må	ud	over	kort	tid	ligge	inde	med	kontante	

beløb hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen og skal fremgå af dennes proto-
kollat. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk for dette fastsatte beløb.

•	Bestyrelsen	kan	lade	foretage	uanmeldte	kasseeftersyn.
§ 9 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle S.M.C.C.´s anliggender.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår og der indkaldes af bestyr-
elsen med mindst 14 dages varsel via de officielle organer.
Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastsat dagsorden mindst med 
beretning om årets gang samt fremlæggelse af det af revisoren reviderede  
regnskab for det forgangne år. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsens med-
lemmer begærer det, eller når mindst ¼ af S.M.C.C.´s medlemmer overfor 
bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de 
spørgsmål, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til 
stede under afholdelen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages 
skriftligt varsel via de officielle organer og skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden, 
må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsam-
lingen.

§ 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemn-
ingsmåden; men skriftlig afstemning skal altid finde sted, hvis et af de frem-
mødte medlemmer måtte ønske det.

§ 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. 
Hvert medlem har kun en stemme. Generalforsamlingen træffer alle beslut-
ninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Dog kræves til følgende:
•	Vedtægtsændringer	kræver	tilslutning	fra	mindst	2/3	af	de	fremmødte	og	de	

skal udgøre mindst 15 personer. I modsat fald skal der indkaldes til eks-
traordinær generalforsamling.

•	Om	foreningens	ophævelse:	At	mindst	9/10	af	samtlige	S.M.C.C.´s	medle-
mmer stemmer derfor. Hvis dette er umuligt, kan ophævelsen besluttes på 
en ekstraordinær generalforsamling.

§ 12 Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger 
mindst tre likvidatorer til på lovlig vis at afvikle forpligtelser og foretage 
fordeling af eventuelle midler.

Forslag til nye vedtægter20
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MC ulykker
Nu har der været en motorcyklisternes 
uge fra d. 2/6 til d. 10/6 hvor MC 
branchen og andre har sat fokus på MC 
med henblik få at få flere ud af at køre 
på to hjul.

Jeg har efter et langt liv på motorcykel 
været udsat for lidt af hvert, og jeg 
begyndt at spekulere på om der findes et 
forsyn, der beskytter mig mod at blive 
slået ihjel og om det er en god idé om 
mine børnebørn giver sig til et samme 
som jeg har gjort. Det hører med, at jeg 
med sikkerhed har kørt over 1 mio. km 
i de knap 46 år jeg har kørt. 
Man kan også spekulere på, om vi eksis-
terende motorcyklister i det hele taget 
bliver lykkeligere af at der kommer flere 
motorcykler. Jeg ved godt, at det er en 
god ting for fabrikanter og forhandlere.
I anledning af MC ugen har jeg surfet 
lidt på Internettet og fundet en rapport 
om knallert 45 lavet af Hans Lund fra 
Danmarks Transport Forskning og den 
indeholder mange andre oplysninger 
også om motorcykler, knallerter og deres 
ulykkestal. Det er 50 gange farligere at 
køre MC end at køre bil.
Jeg tror dog, at man skal tage rapporten 
med et gran salt. Der står bl.a. at det 
statistisk set er sikrere at køre MC i 
regnvejr, glat føre og nedsat sigtbarhed 
og at den meste MC kørsel foregår som 
fritidskørsel (hvor det jo oftest er godt 
vejr). Som jeg selv ser bilkørsel, når den 
er fritidskørsel, ser den farligere ud, 
end den jeg ser som arbejdskørsel. Men 
alligevel.

Rapporten er senest opdateret 21/5-
2012 og den pointerer:
•	 Motorcyklen er det næst farligste 

køretøj i forhold til biler. Kun 
30-knallert er mere farlig.  

•	 Mange eneulykker på motorcykel 
sker på grund af høj fart.  

•	 93 % af alle motorcyklister havde 
hjelm på, da de forulykkede.

•	 Da risikoen ved kørsel på 45–knal-
lert (og de andre tohjulede mo-
torkøretøjer) er så høj i forhold 
til risikoen ved kørsel i personbil, 
er det ikke hensigtsmæssigt ud fra 
en trafiksikkerhedsbetragtning at 
tilskynde til yderligere kørsel på 45–
knallert (eller på de øvrige tohjulede 
motorkøretøjer).

Antallet af dræbte på motorcykel har 
været svingende i perioden 2001-2010. 
I årene 2007 og 2008 var økonomien 
på sit højeste, hvilket gjorde, at antal-
let af motorcykler på vejen steg. Dette 
medførte samtidig en stigning i antal-
let af dræbte på motorcykel. I 2009 og 
2010 er antallet af dræbte faldet kraft-
igt, hvilket formentlig både skyldes, at 
mange har solgt motorcyklen igen, og at 
de, der har beholdt den, er blevet mere 
rutinerede motorcyklister. Antallet af 
alvorligt tilskadekomne på motorcykel 
har været stabilt, dog med et kraftigt 
fald fra 2007 til 2010.
Det er hovedsageligt mænd, der er 
involveret i disse ulykker, hvor for høj 
hastighed er en betydende faktor i 
mange af ulykkerne.

Fortsætter side 22
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Undersøgelsen viser, at risikoen for 
uheld ved kørsel på 45–knallert er den 
samme, som ved kørsel på motorcykel 
og lavere end ved kørsel på 30 km knal-
lert.
Målt i forhold til personbil er det pr. 
kørt km 50 gange farligere at køre 45–
knallert eller motorcykel og 75 gange 
farligere at køre 30 km knallert.
Risikoen ved kørsel på 45–knallert er 
beregnet til den samme som ved kørsel 
på motorcykel, nemlig ca. 20 dræbte 
eller alvorlige skader pr. 10 mio. km 
(dvs. en død pr. 500.000 km).
Risikoen ved kørsel som fører i person-
bil er til sammenligning 0,4 dræbte og 
alvorligt tilskadekomne pr. 10 mio. km 
(dvs. en død pr. 25 mio. km).

Hvis man ser på 
ulykkerne:
By- og landzone:
Uheld med motorcykler optræder langt 
hyppigere i landzone, men mellem 
knallerter indbyrdes er der ingen forskel 
i fordelingen by- og landzone. Sam-
menlignes for 1995/97 og 1997/99 i 
fordelingen af uheld med 45–
knallert på by– og landzone er der ingen 
forskel.
Testen viser, at den største forskel ses 
i uheld med motorcykel, hvor der er 
forholdsvis flere uheld i godt vejr og især 
i regnvejr færre uheld. Betragtes alene 
knallerterne, er der generelt set ingen 
signifikant forskel

Føret: 
Føret registreres som tørt, vådt eller 
glat. Den største forskel ses i uheld med 
motorcykel. Der er forholdsvis flere i 

tørt føre og tilsvarende færre i vådt eller 
glat føre. Ses alene på knallerter, er den 
største forskel på 45–knallerter, hvor 
der er forholdsvis flere i vådt eller andet 
dårligt føre og færre i tørt føre. 66 % af 
uheld med 45–knallert sker i tørt føre. 

Sigtbarhed: 
Sigtbarhed registreres som sigtbart 
eller nedsat sigt, hvorved forstås 
sigtbarhed under 100 m. Der er 
forholdsvis færre uheld med motorcykel 
i nedsat sigtbarhed. 45–knallerter har 
forholdsvis flere uheld med nedsat 
sigtbarhed. Blandt knallerterne er der 
ingen signifikant forskel. Sammenlignes 
for 1995/97 og 1997/99 fordelingen af 
uheld med 45–knallert på sigtbarhed er 
der ingen forskel. 

Spiritusuheld: 
Spiritusuheld er ved registreringen 
defineret således, at mindst en fører eller 
fodgænger skal have været påvirket med 
mindst 0,5 promille, eller have været 
skønnet påvirket, men ikke prøvet. 
Uheld med spiritus optræder meget 
hyppigere i knallertuheld end i uheld 
med motorcykel. Der er ingen forskel 
på uheld med knallert indbyrdes. 

Køn: 
Der er forskel på fordelingen af mænd 
og kvinder blandt de uheldsimplicerede 
førere. Ulovlig knallert har den største 
%-andel mænd med 97%, herefter 
kommer motorcykler med 93%, 
45–knallert med 87% og 30- knallert 
med 85%. Sammenlignes førere af 45–
knallerter med førere af anden knallert, 
er der ingen afgørende forskel. 
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Kubikken-

Konklusion: 
Analysen af kørekortfordeling 
hos førere af 45–knallert i uheld 
i perioden 1. januar 1995 til 30. 
september 1997 viser kun små 
forskelle mellem knallertkørere med 
motorcykelkørekort og knallertkørere 
uden motorcykelkørekort, men med 
kørekort til personbil.

De forskelle, der er fundet, er fx den 
vejtype, som 45–knallerten kørte på. 
Her er der fundet forholdsvis færre 
”uheld med motorcykelkørekort” på de 
større veje. Dette antyder, at erfaring 
med kørsel på motorcykel på større veje 
er overført til kørsel på 45– knallert. En 
anden forskel er venstresvingsulykker, 
der forekommer forholdsvis hyppigt for 
de 45–knallertkørere, der har motor-
cykelkørekort. Dette kan tolkes således, 
at ”motorcyklisten” tror, at 45–knal-
lerten syner af mere end tilfældet er, og 
derfor bliver overset af modparten.
Politiets udsagn om problemer med 
45–knallerter er især knyttet til 45– 
knallertens hastighed. De kører hur-
tigere end tilladt – også selvom der 
ikke er ændret på 45–knallerten, og 
hastigheden findes nogle steder at være 
for høj i forhold til andre knallerter og 
andre steder for lav i forhold til de biler, 
som 45–knallerten skal køre sammen 
med. Identifikationen af 45–knallert i 
forhold til en 30 km knallert er også et 
problem.
En nummerplade på de almindelige 
knallerter kan muligvis gøre det let-
tere at foretage en identifikation. Der 
peges også på en lempelse af den særlige 
lovgivning omkring af 45–knallerten, fx 
ved at tillade kørsel på cykelsti uden for 
bymæssig bebyggelse.

Risikoen ved kørsel på 45–knallert er 
beregnet til 20 (antal dræbte og alvorligt 
tilskadekomne pr. 10 millioner km). 
Risikoen ved kørsel på motorcykel er 
også beregnet til godt 20, hvorimod 
risikoen ved kørsel på almindelig knal-
lert er beregnet til ca. 30. Risikoen ved 
kørsel på 45–knallert og motorcykel er 
således den samme.
Da risikoen ved kørsel som fører af per-
sonbil er 0,4 betyder dette, at risikoen er 
50 gange større ved at køre 45–knallert 
og motorcykel end ved at køre person-
bil, mens risikoen er 75 gange større ved 
at køre almindelig knallert end ved at 
køre personbil.
Hastighedsmålinger viser, at 45–knal-
lerter i gennemsnit kører knap 50 km/t. 
Det betyder, at godt halvdelen af de 
målte 45–knallerter har kørt for hurtigt 
i forhold til den grænse, som 45–knal-
lerten er godkendt til.

Uheldsanalysen omfatter en beskrivelse 
af udviklingen i antallet af personskader 
henholdsvis dræbte på 45–knallert, 30 
km knallert og motorcykel. Antallet af 
dræbte og tilskadekomne på 45–knal-
lert ser ud til at have stabiliseret sig på 
omkring 300 personskader pr. år. Der 
er ikke opnået en tilsvarende reduktion 
i antallet af personskader ved kørsel på 
almindelig knallert, og det betyder, at 
der i perioden 1. april 2000 – 31. marts 
2001 er optalt flere personskader (1.650 
personskader på tohjulet motorkøretøj) 
end i året 1994, hvor der er optalt 1.523 
personskader (på knallert og motor-
cykel). Der er altså tale om en stigning 
i den periode for disse køretøjstyper, 
hvor andre trafikanter kan fremvise et 
fald. Der kræves derfor en række særlige 
indsatser for at sikre de tohjulede mo-
torkøretøjer bedre i trafikken.
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-Kubikken24 Arrangementer
Kommende arrangementer

Onsdag d. 8. august kl. 19.00 
Grill i Åbæk. Fælleskørsel kl. 19 fra 
Bolderslev Rasteplads, hvor Kurt Olsen 
fører an.

Onsdag d. 15. august kl. 19.00  
Besøg hos Strucks MC. Afgang fra 
Bolderslev Rasteplads kl. 19.00 med 
ankomst kl. 20.00.

Lørdag d. 25. august kl. 10.00

Tur til MC udstyrsforretninger i Kiel. 
Vi mødes kl. 10.00 ved rulletrappen syd 
for Kruså.

August

November

Nærmere forklaring til Bolderslev rasteplads og stranden i Åbenrå.
Rastepladsen ligger på Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for Kohbergs 
Brødfabrik på den østlige side. Pladsen er anvist ved skiltning.  
Stranden i Åbenrå er altid Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet. 

September

Lørdag d. 8. september kl. 10.00 
er der fællestur til Statsfængslets Muse-
um i Horsens. Afgang 10.00 fra stran-
den (Gl. Flensborgvej) i Åbenrå. Der er 
rabat ved over 10 deltagere.
 
Lørdag d. 22. september kl. 16.00
er der sort sol. Afgang fra Bolderslev  
rasteplads kl. 16.00. Knud Oluf fører 
an.

Oktober
Søndag d. 14. oktober kl. 10.00  
er der fællestur med Jan. Vi kører  
kl. 10.00 fra stranden (Gl. Flensborgvej) 
i Åbenrå.

Onsdag d. 24. oktober kl. 18.30
er der tur til Øster Højst Kro. Afgang 
fra Bolderslev rasteplads kl. 18.30. 
Tilmelding hos Jørn Branderup senest 
en uge før på Tlf.: 74 62 75 25, mobil. 
23 29 09 12 eller mail: jpbranderup@
hotmail.com Vi satser på kaffe og oste-
mad. 

Onsdag d. 7. november kl. 19 
er der besøg på Marcussen & Søn, 
Orgelbyggeri A/S på Storegade 24 i 
Åbenrå. Det er i nærheden af det gamle 
rådhus midt i byen. Tilmelde senest en 
uge før hos Poul på. tlf. 74 49 12 03 
eller mail: pp@eucsyd.dk


