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Forsidefoto: Grand Canyon - USA
Fra redaktionen
Så er det snart tid - generalforsamlingen står for døren.
Og vejret er bare herligt - rigtigt kørevejr... Og selvfølgelig er man jo optimist og satser på at det fortsætter - og
fortsætter...
Jeg glæder mig til at se gårdspladsen nede ved Ole, helt
fyldt op af cykler.
Og når jeg tænker på alle de gode billeder af side 9 cykler
og forsider der helt sikkert er dernede i gårdspladsen.
Det bliver en ren fryd...
Lokalklubberne har sikkert alle været ved at få deres
turkalendere på plads og læserne af News kan glæde sig
til, at de forskellige klubber får sendt dem afsted - her til
redaktionen - så de kommer med i næste News. Deadline
er d. 31 maj. Husk nu at tjekke Virago Midtsjælland - deres kalender var med i sidste nummer af News.
Og så lige en lille en til alle jer som har nogle gode historier gemt i ærmerne - skriv dem nu ned og send dem til
mig for - husk nu på Andelskassens slogan:
”Sammen kan vi mere”
Chefen (1683).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
På bestyrelsesmødet den 21 marts
blev der lagt sidste hånd på GF. Dette
skulle du kunne læse alt om andet
steds i bladet. Der er dog en vigtig
ting som ligger mig meget på sinde
som jeg ønsker at dele med jer. Det
er ikke muligt for mig at fortsætte
som formand, jeg troede der var den
fornødne tid til klubben men den
har jeg ikke rigtigt kunne finde. Det

giver især udslag i at jeg ikke kan
anvende den tid som jeg inderst inde
mener der skal lægges for dagen for
at jeg kan blive tilfreds med min egen
indsats. Jeg mener at vi er kommet et
stykke hen ad vejen, og jeg ved godt
at ting tager tid og for at nå et mål
skal der være den fornødne kontinuitet i arbejdet. Derfor er der stillet
forslag om anden struktur til valg af

nøglepersoner til klubben, disse håber
jeg I vil tage i seriøs overvejelse, det
skulle gerne være til klubbens bedste.
Kik på det og lad os snakke sammen
om det til generalforsamlingen i Syd.
Bemærk!! Generalforsamlingen starter kl. 11.00 om formiddagen.
Formanden,
ViragOle 685.

MC SHOW 09 I HERNING
Af ViragOle (685)
Torsdag var det opstilling af standen,
der blev kæmpet med. Tage og Niels
var allerede godt i gang da vi ankom
fra Sjælland. Vi var lidt forsinkede da
snevejret satte dagsordenen for hastigheden denne dag, arbejdet skulle jo
også passes inden vi kunne komme
af sted. Vi endte med en særdeles fin

god dialog med sælgere fra Yamaha
og de gode Viragofolk der havde afsat
dyrebar fritid for at betjene de interesserede besøgende. Der blev udvekslet
ideer og tricks og især viste forhandlerne stor interesse for de ombygninger, Virago folk selv havde foretaget.
Yamaha forhandlerne sendte folk
med spørgsmål til problematikker på
Virago og Star over til vores stand og

Et par bestyrelsesrødder fanget i et
stille øjeblik
uden jeres hjælp og gæstfrihed. Tak
skal I have.

En flot stand i Herning - og et effektivt trækplaster lige på hjørnet
stand, hvor det viste sig, at en enkelt
Virago XV1100 kom til at fungere som
blikfang og trak rigtig mange mennesker til standen. Der var aftalt med
Yamaha, at det tæppe der lå på deres
stand, skulle føres direkte ind i Virago
standen, så vi var kædet sammen. Det
så rigtig godt ud. Der var ligeledes en



vi kvitterede med at sende potentielle
kunder tilbage til dem, så det blev en
rigtig god messe til gavn for alle.
Sidst og ikke mindst skal det nævnes
at Anette og Bjarne fra Virago Midtland endnu en gang holdt huset og
kødgryderne åbne.
Vi kunne ikke have gennemført dette

Kaffe skal der til - masser af kaffe!

OG I BELLA CENTERET
Så var det forfra igen, standen havde en anden størrelse
i Bella og det betød at der måtte saves ekstraordinært i
de efterhånden noget medtagene stolper. Standen kom

En reklame der vil noget - til at få øje på
dog op og stå og blev med de for hånden værende skruer
ganske fin. Den kunne ses gennem hele hallen og vi
havde også her en godt besøgt stand. Igen var der mange
der søgte efter MC til deres bedre halvdel og standens
eneste Virago, en XV 535 kom fuldt ud til sin ret. Standen

"RUG "OLDEN
– kontakt Andelskassen Midtthy
Som kunde hos os oplever du fordelene ved:
s
s
s
s

En god blandet forsamling.
var præget af ombyggede maskiner, som tiltrak sig stor
opmærksomhed og da publikum samtidigt fik at vide,
at dette ikke bare var udstillings genstande, men maskiner der bliver kørt rigtig mange kilometer på, var der en
del respekt for det stadig skinnede chrom. Det, der kan
skabe lidt opmærksomhed omkring en stand er, når der
bliver startet en motorcykel. Det blev ret hurtigt upopulært i Bella, der gik ikke længe før vi fik en skrivelse i

+OMPETENT RÍDGIVNING MED KUNDEN I CENTRUM
&RISKE MEDARBEJDERE MED ET GLIMT I JET
,OKALT ENGAGEMENT
(URTIGE BESLUTNINGER

$U ER MEGET VELKOMMEN TIL AT RINGE ELLER SENDE
EN MAIL TIL PEO SDADK HVOR DU KAN HRE MERE
OM DINE MULIGHEDER I !NDELSKASSEN (USK DET
ER GRATIS AT SKIFTE PENGEINSTITUT OG VI ORDNER ALT
DET PRAKTISKE
6ELKOMMEN I !NDELSKASSEN -IDTTHY

Andelskassen Midtthy
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Konklusion - eller hvad fik vi ud
af MC Show 09.

Det ser da godt ud.- de er ikke så tossede til at få stumperne sat sammen!
hånden hvori det fremgik at maskinerne ikke måtte startes på udstillingen. Ja, hvad skal jeg sige, det kræver
vel ikke ret meget fantasi, at forestille
sig reaktionen. Stiltiende blev dette
hurtigt sat i system, så alle udstillere
skiftevis startede en maskine op, vi
er vel børn og det er sgu dejligt at

Ganske få indtryk fra
Grand Canyon.
Det er svært at vælge



komme i trodsalderen igen. Der er på
mange måder en kæmpe forskel på
hvor udstillingerne holdes, det er en
hel del lettere at få afviklet en udstilling i Jylland, end det er i København.
Lad det være det sidste, der bliver
sagt om de to weekender som trods
alt var fantastisk hyggelige.

Faktuelt fik vi 22 nye medlemmer,
som meldte sig ind på de to stande,
heraf var de 16 Viragoer. Der ud over
blev vi kontaktet af rigtig mange der
var på udkik efter MC til konen og
alle viste her stor interesse for XV535,
som vi alle kunne sige god for som
en fin start cykel. Vi har ligeledes
fået et rigtig fint forhold til Yamaha
forhandlerne som var med på udstillingerne og jeg tror vi som klub kan få
noget indflydelse på, hvad de enkelte
forhandlere kan tiltrække klubbens
medlemmer med som kunder. Her er
det udstyr og tøj som vi har forsøgt at
præge forhandlerne med.
Det der kan komme på tale i fremtiden er hvor stor en indsats der skal
lægges for dagen i forhold til hvad
klubben får ud af det. Det skal i hvert
tilfælde diskuteres hvilken indsats
der skal anvendes fremover.
Alle der har bidraget til de to succeser
skal have en stor tak, vi kunne ikke
have gjort det uden jer.

Hvem der bare havde
været der selv!

News

Route 66 - et eventyr på to hjul
Af .Krølle (498)
Standing on a corner in Winslow, Arizona. Udødeliggjort af Eagles. Det var
vist på tide at komme videre.

ud og se hullet efter et kæmpe meteor
nedslag, og et hold der lige som jeg
var fyldt op, og bare gerne ville hjem
til hotellet for at lade denne oplevelse
glide lige så stille ned. På vejen hjem

Krølle - vores forfatter

Grand Canyon - det taler for sig selv
Med sanserne godt fyldt op nåede vi
Williams om aftenen. Da denne by
skulle huse os i to dage, blev der
sådan lige pludselig stemning for en
lille tur på de lokale beværtninger.
Hvis den forgående dag havde fyldt
sanserne op, ja så var det ikke noget
imod hvad denne dag kunne bidrage
med. I flok kørte vi mod Grand Canyon, hvor et par helikoptere skulle
transportere os ud over dette utrolige
natur fænomen. Også her kommer
mine skriftlige kundskaber mig lidt
til kort i forhold til at skulle beskrive
dette utroligt smukke område. Der
blev ihvertfald ikke sagt meget i
helikopteren på turen ind over, og det
skyldtes nok mest de måbene passagere end larmen fra rotoren, for vi blev
da udstyret med headset så vi kunne
kommunikere. Efter at have set dette
smukke område fra oven, fortsatte
vi løjerne ved at køre rundt langs
kløfterne og tage billeder. Herefter
delte flokken sig i to. Et hold som ville

blev vi dog fanget at et noget usædvanligt flymuseum, som havde alt fra
gamle todækkere, til kampfly fra Vietnam, og ikke mindst nogle japanske

vrag fundet omkring Pearl Habour.
Mest bemærkelsesværdigt dog nogle
kinesiske og japanske jetkampfly, gad
vide hvor de havde dem fra ?. Om aftenen spiste vi alle samlet på en rigtig
cowboyder restarant, hvor der blev
skudt med pistoler, og taget billeder
i rigtig western stil. Det blev ikke til
meget fest ellers, da vi nok alle var
fyldt op med sanseindtryk fra dagen.
En enkelt havde dog plads til noget
mere, og efter en lur hen over spisebordet, lykkedes det at vække ham og
få ham hjem i seng.
Vi forlod Williams tidligt næste
morgen for at begive os ud i Nevada

Gad vide hvordan hagen havde det dagen efter!
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ørkenen og efterfølgede videre mod
Las Vegas. Det første stop var en lille
handelsstation inden ørkenen, som
nok havde sine bedste velmagtsdage
noget tidligere i historien, men et sjovt
lille sted at stoppe for at få et par
forfriskninger inden den varme og
golde ørken. Herfra gik turen videre

kørte vi videre kørte vi videre mod en
gammel spøgelses by ved navnet Oatman. En gammel guldgraverby som
tidligere havde været fuldstændig
forladt, men efter route66 rænesance,
så småt bygget op igen. Her fik man
for alvor et indblik i livet i den barke
ørken. Hvad siger du til eksempel til

Herhjemme plejer det nu kun at være hunde og katte vi har i løsdrift
ind i ørkenen og over et bjergpas til
en gammel mineby, som i dag lever
af turismen på route66. Til ære for
byens besøgene, blev der opført et
lille cowboy skuespil, med masser
af larm fra pistoler og geværer. Vi
spiste frokost på en rigtig saloon, og
her opdagede jeg noget meget interessant. På væggen hang et gammelt
billede fra et slag, og det der først
strejfede min opmærksomhed var et
dansk flag midt i tumulten. Efter at
have studeret billedet nærmere, gik
det op for mig, at det var et maleri af
slaget i 1864 ved Fredericia. Hvad i
alverdenen lavede det lige der, så jeg
prøvede at forhøre mig lidt omkring.
Det viste sig at billedet var en gave
givet af en gammel dansker som
havde boet i området, men ikke havde
nogen historisk tilknytning til stedet,
eller for den sags skyld havde deltaget
i slaget. Efter en times tid i Seligmen,



et friskt varmt bad for 25 cent, eller et

mindre varmt og mindre friskt (brugt
vand) til 10 cent? Efter at have forladt
dette lille turiststed, fortsatte turen i
varmen mod Las Vegas.
Pludeselig midt der ude i ørken,
kan man skimte en by der nærmest
dukker op af ingenting. Har jeg fået
solstik, og alt for lidt vædske eller
hvad, eller er det en by der midt ude
i ørkenen ?. Jo den er god nok, og et
øjeblik efter kører man midt i det der
ummidelbart ligner en hvilken som
helst anden forstad, men jo tættetere
du kommer centrum, jo mere bliver
du klar over at dette ikke ER nogen
helt almindelig by. Vi nåede frem til
Statosphere Tower, som skulle være
vores hjem de næste to nætter. Et
hotel indeholdende alt fra casino til
shopingcenter, restaurenter, hotel og
ikke mindst endnu en restaurent og
karrusel i toppen af det 360 meter
høje tårn. Den første aften gik med
at få noget godt at spise, og derefter
med at få indhentet ”vædsketabet”
efter den varme tur i ørkenen. Næste
morgen eller rettere middag, begav
jeg mig ud i byen for at finde noget
kildevand, og det var sku noget af et
shok at begive sig uden for. Varmen
var ulidelig og luften utrolig tør.
Der blev købt rigeligt med vand, og

Amerikanere og biler - Hvad med en parallel parkering med øsen her?

News

Side 9-cyklen

Billeder af fede cykler er en mangelvare.
Var det din cykel der skulle have været her?....
Få nu taget det gode billede
der kan vælte os alle
bagover...

Landbocamping

Som medlem af Virago MC Club Danmark kan du kombinere turene på motorcykel eller i bil med stor rabat på
overnatning hos mange af vore samarbejdspartnere.
Her er forskellige tilbud på:
•
Landbocamping
•
Bed & Breakfast
•
Landboferie
•
Hytter

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.

www.landbocamping.dk/virago
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Bare lidt Las Vegas

God lille detalje - Vegas er ikke kun de store
armbevægelser
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 9 maj 2009 kl. 11.00 hos
Virago MC Club Syd, Mojbølvej 2,
Øster Lindet, 6630 Rødding
Forslag til vedtægtsændringer på
generalforsamlingen 2009 indgivet af
bestyrelsen.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 4
Med indkaldelsen følger en dagsorden der mindst indeholder følgende
punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
Ændres til:
Med indkaldelsen følger en dagsorden der
mindst indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. I lige år vælges formand for en 2 årig
periode
6. I ulige år vælges kasserer for en 2 årig
periode
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1
årig periode
7. Valg af suppleanter

1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
8 Valg af 2 revisorer
9 Eventuelt
Stk. 7
Beslutning om foreningens ophævelse
kræver ¾ af samtlige medlemmers
samtykke. I tilfælde af landsforeningens opløsning går et eventuelt kasseoverskud og klubbens øvrige midler
til MC interesseorganisationen DMC.
Ændres til:
Beslutning om foreningens opløsning kræver ¾ af samtlige medlemmers samtykke. I
tilfælde af landsforeningens opløsning går
et eventuelt kasseoverskud og klubbens
øvrige midler til MC interesseorganisationen DMC.
§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1
Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer,som vælges på følgende
måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2
personer øst for Storebælt og 1 person
fra Fyn og øerne. Valget foregår på
følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Ændres til:
Landsforeningens ledelse varetages af
en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Det skal tilsigtes at vælge bestyrelsen så
landets regioner repræsenteres ligeligt

Vær opmærksom på at der ikke
bliver omdelt kopier af vedtægter og
regnskab på generalforsamlingen.
Du bedes derfor medbringe News.

Stk. 5
Bestyrelsen udpeger en kasserer, denne
behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
UDGÅR
Forslag til vedtægtsændringer modtaget fra Chefen (1683)
Tilføjelse til §7
Stk. 11a
Bestyrelsen forpligter sig til, mindst
én gang årligt, at afholde et møde med
repræsentanter for lokalklubberne og
interesserede medlemmer af Virago MC
Club Danmark uden tilknytning til en
lokalklub. På mødet diskuteres og fastlægges datoer for fremtidige arrangementer
– det være sig generalforsamling, træf,
udstillinger etc.
Stk. 11b
Det i §7 stk 11a krævede møde skal afholdes i oktober måned og dato og mødested
offentliggøres forinden i News.
Ikke mindst den siddende formand
har talt for at lokalklubberne bliver
mere synlige og at der sker en profilering. Dette kan være en af metoderne.
De sidste år, er der blevet udsendt en
kalender med de arrangementer der
nu er indenfor VMCCDK. Men – det
har været besværligt at få datoer frem
fra arrangørerne og det her er måske metoden, der kan sikre at datoer
kommer på plads i tide. Samtidig med
kan der tages hensyn til evt. andre begivenheder som en del af VMCCDK´s
medlemmer deltager i. Når der i
forslaget også rettes henvendelse til
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Virago MC Club Danmark
Vedtægter 2008

”løsgængere” har det den simple
grund at hovedparten af VMCCDK´s
medlemmer ikke har tilknytning til
nogen lokalklubber, men jo sagtens
kan være aktive og have lyst til at
lave arrangementer der henvender
sig til den samlede medlemsskare og
derfor også skal have mulighed for at
komme med forslag. Og ikke mindst
høre hvilke muligheder der evt. er
for støtte eller tilskud fra VMCCDK.
Lad os lige have i mente at generalforsamlingen 2008 faktisk blev afholdt af
løsgængere. Godt nok en samlet flok,
men alligevel…
Mødet er absolut ikke tænkt som en
halv generalforsamling, men for at
give bestyrelsen en vis handlefrihed
er der ikke inkluderet en dagsorden i
forslaget. Det må være op til den siddende bestyrelse at sætte evt. andre
emner på når indkaldelsen udformes.
Men et forslag til bestyrelsen kunne jo
være at nærlæse §9.
Forslag vedr. Virago News. Behandles
under eventuelt
Det foreslås at Virago News udkommer 4
gange pr. år i stedet for 6 gange.
Så tager vi den lige en gang mere. Der
kommer ganske enkelt ikke bidrag
nok fra medlemmerne til at fylde 6
blade á 24 sider. Og det vil også være
synd at sige, at lokalklubberne er
specielt fremme i skoene. Løfter er der
nok af. Men et eller andet sted synes
jeg nu ikke at det er specielt opløftende at få besked på, at man jo da bare
kan hente oplysningerne omkring
turkalender etc. på lokalklubbernes
hjemmesider!!!

§ 1 Landsforeningens navn
Stk. 1
Landsforeningens navn er Virago MC
Club Danmark.
Stk. 2
Landsforeningen er stiftet den 30.
august 1990.
Stk. 3
Landsforeningens postadresse er lig
med formandens adresse.
§ 2 Landsforeningens formål
Stk. 1
Landsforeningens formål er at gavne
Virago-ejeres interesser på bedste
måde. Virago MC Club Danmark har
en overordnet og koordinerende funktion i forhold til lokalafdelingerne.
Stk. 2
Udover at varetage medlemmernes
fælles interesse for Viragoen udgiver
foreningen også medlemsbladet ”Virago News”.
Stk. 3
Kontingentet til Virago MC Club
Danmark går primært til produktion
og distribution af ”Virago News”, hvis
indhold og drift, bestyrelsen har det
overordnet ansvar for. Den daglige
drift af ”Virago News” varetages af
redaktionen.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer kan optages myndige ejere og brugere af motorcykel
mærket YAMAHA Virago, Star samt
nært beslægtede YAMAHA modeller.
Stk. 3
MC-klubber, enkeltpersoner og
firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved modtage ”Virago
News”, samt deltage i arrangementer.
Kontingent for passivt medlemskab er
lig normalt kontingent.
Stk. 4
Medlemmerne er ikke personligt
ansvarlige for landsforeningens
forpligtigelser. Kun den til enhver
tid tilstedeværende foreningsformue
hæfter for disse.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Landsforeningens højeste myndighed
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er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert
år sidste lørdag i maj. Ifald generalforsamlingen falder sammen med
Pinsen rykkes generalforsamlingen
automatisk til 2. lørdag i maj.
Stk. 2
Stemmeret på generalforsamlingen
opnås først efter et års medlemskab,
og kun ved personligt fremmøde.
Fuldmagt kan ikke anvendes. Passive
medlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 3
Der indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 4
Med indkaldelsen følger en
dagsorden der mindst indeholder
følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent samt to
stemmetællere.
2. Formandens beretning og
godkendelse.
3. Regnskabets aflæggelse og
godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
Stk. 5
Der foretages skriftlig afstemning når
det drejer sig om valg til bestyrelse,
om lovændringer og hvis mindst 10%
af de fremmødte kræver det. Ved
personvalg dog kun hvis der er mere
end en kandidat.
Stk. 6
Alle beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Stk. 7
Beslutning om foreningens ophævelse
kræver ¾ af samtlige medlemmers
samtykke. I tilfælde af landsforeningens opløsning går et eventuelt kasseoverskud og klubbens øvrige midler
til MC interesseorganisationen DMC.
Stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringes i sidste ”Virago News” inden generalforsamlingen.
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§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes hvis et flertal i bestyrelsen
ønsker det eller hvis ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt
forlanger det, med angivelse af de
spørgsmål der ønskes behandlet.
Stk. 2
Hvis en bestyrelse opløses på en
generalforsamling kan et flertal af
bestyrelsen på samme generalforsamling kræve opløsningen af bestyrelsen behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen er at
betragte som ikke opløst indtil den
ekstraordinære generalforsamling.
§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1
Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer,som vælges på følgende
måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2
personer øst for Storebælt og 1 person
fra Fyn og øerne. Valget foregår på
følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Stk. 1 A
Regionerne indstiller selv deres kandidater til bestyrelsen.
Stk. 1 B
Såfremt en region ikke kan opstille
kandidater til bestyrelsen, vælges
kandidaterne iblandt og af den samlede Generalforsamling
Stk. 2
Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3
Genvalg kan finde sted.
Stk.4
Bestyrelsen konstituerer sig med
næstformand og sekretær. Bestyrelsen overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens
ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.
Stk. 5
Bestyrelsen udpeger en kasserer,

denne behøver ikke være medlem af
bestyrelsen.
§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1
Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde
så ofte det skønnes nødvendigt.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
et flertal inkl. formanden er til stede.
Mødeform er valgfri.
Stk. 3
Over forhandlingerne udfærdiger
sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening
med i referatet. Referaterne kan beses
hos bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i
sin valgperiode indtræder suppleanten.
Stk. 5
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold har vist sig at være
uforenelige med medlemmernes
berettigede krav på ordnede forhold.
Stk. 6
Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer mister deres
position og træder ud af bestyrelsen,
hvis han/hun flytter ud af region han/
hun repræsenterer.
Stk. 8
Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand, og den
afgående formands suppleant træder
ind i bestyrelsen som menigt medlem.
Stk. 9
Ny formand vælges på næste generalforsamling.
Stk. 10
Alt bestyrelsesarbejde er vederlagsfrit,
dog betaler VMCCDK kørselsudgifter
og let forplejning o.lign. udgifter i
forbindelse med bestyrelsesarbejdet
§ 8 Økonomi
Stk. 1
Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt
kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan

dog max. ændres med 25% i forhold
til det foregående år.
Stk. 2
Ved indmeldelse indbetales et gebyr
der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3
Tilbagebetaling af dele af kontingent og
indmeldelsesgebyr, kan ikke finde sted.
Stk. 4
Kontingentet forfalder til betaling den
5. januar. Er kontingentet ikke rettidigt
indbetalt, mister man sin stemmeret
til den førstkommende generalforsamling. Er man mere end 1 måned i
restance slettes medlemskabet.
Stk. 5
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 6
Landsforeningens regnskabsår følger
kalenderåret.
Stk.7
Revisor skal revidere årsregnskabet i
overensstemmelse med god revisorskik, herunder skal foretages kritisk
gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.
Stk. 8
Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger
såvel med hensyn til vurderingerne
af posterne i status som vedrørende
regnskabets specifikation, opstilling
og posternes benævnelse.
Stk. 9
Foreningens reviderede regnskab
offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage
efter generalforsamlingens afholdelse,
offentliggøres bestyrelsens beretning
samt referat af generalforsamlingen,
ligeledes på foreningens hjemmeside.
Stk. 10
Foreningens godkendte regnskab, bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News
efter generalforsamlingens afholdelse
§ 9 Lokalafdelinger
Stk. 1
Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal
bestå af mindst 10 personer, som er
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medlem af landsforeningen samt ejer
og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel.
Stk. 2
Lokalafdelingerne forpligtiger sig
til mindst én gang hvert andet år
at afholde et åbent arrangement for
landsforeningens medlemmer. Dette
kan være i form af et selvstændigt
træf, eller et træf afholdt i forbindelse
med generalforsamlingen, en udstilling, en fællestur eller et lignende
arrangement. Evt. økonomisk støtte
gives af landsforeningens bestyrelse
efter gældende retningslinier.
Stk. 3
Lokalforeningernes bestyrelser forpligtiger sig til, en gang årligt eller
på forlangende af landsforeningens
bestyrelse, at indberette antallet af
medlemmer med godkendte motorcykler til landsforeningens bestyrelse.
Stk. 4
Såfremt en lokalklub ikke længere over-

holder ovennævnte krav, kan landsforeningens bestyrelse vælge at behandle
lokalklubbens berettigelse som lokalklub under Virago MC Club Danmark.
Stk. 5
Eventuelle tvister lokalafdelingerne
imellem, ordnes af de respektive
involverede bestyrelser.
§ 10 Arrangementer
Stk. 1
Der afholdes internationalt træf i samarbejde med europæiske Virago MC
klubber. Lokalklubber som ønsker at
få træffet, skal ansøge lands-foreningens bestyrelse skriftligt herom senest
6 uger før den ordinære generalforsamling året før, således at afgørelsen
kan offentliggøres på generalforsamlingen.
§ 11 Kludebutikken
Stk. 1
Kludebutikkens bestyrer vælges af

landsforeningens bestyrelse.
Stk. 2
Bestyreren varetager salg af landsforeningens tøj til klubbens medlemmer.
Stk. 3
Bestyreren sørger selv for at indhente
tilbud på nyt tøj og lignende.
Stk. 4
Alt indkøb af nye artikler skal først
godkendes af landsforeningens bestyrelse.
Stk. 5
Landsforeningens bestyrelse fastsætter priser på det udvalgte tøj.
Stk. 6
Kludebutikkens regnskabsår følger
kalenderåret.
Stk. 7
Kassereren for landsforeningen kan
foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 8
De valgte revisorer for landsforeningen er samtidigt revisorer for kludebutikken.

Regnskab 2008 for Virago MC Club Danmark
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Ekstern Revision:

Det skal for god ordens skyld her påpeges
at resultatopgørelse og balancer er klippet
ud af revisorens rapport. Specifikationer
er tastet ind og der tages forbehold for
tastefejl.
Hele rapporten gennemgås på generalforsamlingen lørdag d. 9 maj kl. 11.00.
Redaktionen.
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Specifikationer
1 Indtægter

Kontimgenter
Annoncer

2 Medlemsaktiviteter

News
Forsendelse News
Redaktion
Hjemmeside
Generalforsamling
Medlemsarrangementer
Præmier og gaver
Lokalklubber
MC Bella Center
MC Herning
Reklame udstillinger

3 Administrationsomkostninger
Bestyrelsesmøder
Rejseudgifter
Småanskaffelser
Revisor
Telefon
Kontorartikler
Kontingentopkrævning
Porto
Gebyrer

4 Andre financielle indtægter
Renter, pengeinstitutter

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar
Kostpris 31. december

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

6 Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Udlån Kludebutikken

7 Likvide beholdninger

Kassebeholdning
Andelskassen – andelskapital
Andelskassen – Foreningskonto
Andelskassen – Opsparingskonto

8 Overført overskud eller underskud
Egenkapital primo
Årets resultat

9 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer
Revisorhonorar

10 Anden gæld

Forudbetalte kontingenter
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2008
DKK

2007
1.000DKK

202.650
27.708
230.358

228
39
267

-67.715
-53.746
-9.127
-5.559
-27.637
-14.163
-720
-6.800
-6.785
-11.450
-8.311
-212.013

-70
-42
-6
-9
-24
0
0
0
0
-10
-22
-183

-905
-15.555
-9.885
-16.750
-6.447
-2.625
-5.188
-1.495
-110
-58.960

-1
-20
-11
-7
-6
-3
-6
-2
0
-56

10.346
10.346

11
11

14.250
14.250

14
14

-14.250
-14.250
0

-14
-14
0

27.708
25.000
52.708

27
0
27

684
200
30.782
170.211
201.877

0
0
22
192
214

201.671
-30.269
171.402

163
39
202

18.683
7.500
26.183

7
6
13

57.000
57.000

26
26
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Pragtfuld strand - hmmmm
efter en kort spadseretur i området
omkring hotellet, besluttede jeg mig
for at holde mig indendøre resten af
dagen ved poolen. Jeg nåede dog lige
at bemærke, at der overfor hotellet
befandt sig et motel hvor man kunne
blive gift 24 timer i dønet alle ugens
dage. Omkring solnedgang besluttede
vi os for at begive os ned til centrum
for at få noget mad. Bestemmelses
stedet var ironisk nok en Harley-Davidson café. Et sælsomt sted, som ved
siden af husede en shop med div. HD
outfit. I loftet kørte et transportbånd
rundt med alle de nye HD modeller
ophængt igennem shoppen og caféen.
Man troede næsten ikke sine egne
øjne. Det var ikke til at komme til på
caféen, så vi besluttede os for at se om
vi ikke kunne finde noget mad andetsteds. Det blev til en vandretur i et
utroligt byliv. Et mixmax af alle kulturer og seværdigheder fra hele verden.
Kæmpe kasinoer med levende løver.
Eiffeltårnet, Triumfbuen, Frihedsgudinden, pyramider, Disneyland, ja
der manglede absolut ikke noget for
øjet. Overalt på gaderne lå noget og
flød som lignede spillekort, men ved
nærmere eftersyn var disse reklamer
for callgirls, og vi blev da også konstant antastet af folk som delte disse

ud. Man kan sige at Las Vegas har alt,
især hvis du har penge. På vej ind i
hotellet stødte vi på en meget ophidset amerikaner, som kunne nogle gloser jeg ikke har hørt før. Jeg gætter at
han havde sat husholdningspengene
over styr i kasinoet, og nu skulle hjem

til konen og forklarer sig...øv!
Næste morgen – meget tidligt, begav
vi os ud på turens sidste etape. Tidligt
fordi vi gerne ville ud af byen inden
mandagens trafikale kaos. Belært af
dels opholdet, men også turen gennem ørkenen til Las Vegas, besluttede
jeg mig til at kører kun i sweatshirt.
Dette skulle vise sig at blive en fatal
fejl. Der var meget varmt i byen selv
kl. 5 om morgenen, men da vi kom ud
i ørkenen igen,var det bare s.... koldt.
Det blev en meget kold times kørsel
før vi igen nåede højderne på vores
vej mod Californien og Los Angeles. Vi havde nu kørt snart 4000km
igennem 8 stater og 3 tidszoner før vi
nåede målet. Det var lidt vemodigt
at skulle tage afsked med Harleyen
hos Eagle riders i L.A. på trods af de
i starten lidt irriterende smerter i ryg,
nakke og skuldre. Trodsalt havde
maskinen opført sig eksemplarisk på
hele turen. Men alt kommer jo til en
ende, og det gjorde køreturen altså
også. Da alle maskiner var blevet
gennemgået, blev vi samlet op af to
kæmpe limousiner, som skulle transportere os til hotellet i Hollywood,

Saltvand og læder. Nordmænd ved vel heller ikke bedre!
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Et logo de fleste kender fra filmlærredet eller tv skærmen
hvor vi skulle vi tilbringe de næste
3 nætter. Resten af den dag gik med
at daske rundt i poolen, ud at spise,
og så godt med øller ved poolen om
aftenen.
Anden dagen i Hoolywood blev de
berømte strande ved Santa Monica
Pier, og Venice Beach besøgt. Det er
bl.a. her baywatch er filmet, men vi
så nu ikke meget til de der babes. For
os måske lidt underligt, at strandende
her midt i september var nærmest affolket, idet temperaturen nærmest var
som de varmeste dage i sommeren i
lille Danmark. Men der var nu også
noget rart ved nærmest at have det
hele for sig selv. Dog var alle boder og
caféer langs strandene rigeligt besøgt,
så ikke alle var rejst hjem fra ferieparadiset endnu. Ved disse boder kunne
man nemt ”prutte” sig til en god pris
på en mobiltelefon, en kuffert, eller
hvad man nu ellers var på udkig efter.
Ja selv harley outfit kunne købes her.
Dagens morsomme indslag, var de
fire Pyro Riders fra Bergen, som hoppede i vandet med læderveste solbriller, ja det hele. Bagefter skulle vi lige
have et gruppebillede i vandkanten,
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og medens vi stod der og gjorde os
klar, kom der en kæmpe skylle så alle
blev godt våde...incl. min mobiltelefon. En times tid adskilt i varmen,
fik dog mobilen til at fungere igen...

py-ha.
Tredie dagen i Hollywood bød på et
uforglemmeligt besøg i Universal Studios. Mangen en kendt film er blevet
til her. Først blev vi kørt rundt i en
guidet tur i filmbyen med masser af
events, teknik og spændende kulliser.
Pludeselig kørte vi gennem Jurasic
park, for derefter at havne mit i et
Lockerbie agtigt kaos med en ødelagt
jumbo og smadrede huse og biler,
skabt af Steven Spielberg som scene
til en af hans kommende film. Dernæst igennem et lille villakvarter for
desperate husmødre (de var heldigvis
ikke hjemme), forbi Bates motel og en
tur ind i en tunnel med brændende og
og eksploderende køretøjer. Hårende
rejste sig altså lige et par gange. Som
afslutning på seancen, en tur i Waterworld, et kæmpe udendørs amfiteater
agtigt setup med skuespil, vand og
drama, der fik dig til at føle at du var
med i filmen. Fantastisk.
Det var med alle sanser godt fyldt op,
at vi næste dag skulle rejse hjem til
lille Europa igen, efter en tur som nok
altid vil blive husket som en kæmpe
en på opleveren. Jeg tror ikke mit lille
hoved var klar til flere oplevelser og

Waterworld - kunne faktisk godt lide filmen
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TRÆF 26. - 28. juni 2009
Svinget 1, Lov, 4700 Næstved
adgang fredag fra kl. 16.00

FREDAG

LØRDAG
Fællestur
Slowrace
Sillygames

Rock’nRoll for fri udblæsning!!!

Skulle man have festet lidt for meget om
fredagen, og derfor ikke føler sig i stand til
at deltage i fællesturen, kan man i stedet
besøge naboen, Lovs kræmmermarked.

Kontakt/tilmelding:

Entre 150 kr. omfatter:
Morgenbuffet og aftensmad lørdag
Morgenbuffet søndag
Der udover kan der købes is,
pølser, burgere, pommes frites og

Per
tlf. 23 71 26 68
knudsensmetalstoeberi@post.tele.dk
Claus
tlf. 27 81 36 03
claustassing@yahoo.dk

god, dansk mad til rimelige priser

Vi glæder os til at se jer
Tilbagelænet - Virago Midstjælland
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Route 66 - et eventyr på to hjul
var tilsidst glad for at skulle hjem og
fordøje det hele.
Efterskrift:
Det er nu ca. 4 måneder siden at jeg
kom hjem fra dette fantastiske eventyr, og jeg må erkende at armene
ikke er kommet helt ned endnu. Jeg
tænker stadig på alle de fantastiske
mennesker jeg rejste sammen med, og
ikke mindst på alle oplevelserne. Det
har været rigtigt svært at få det hele
med her, uden at skulle skrive en helt
lille roman. Jeg kommer tilstadighed
i tanke om små tilfældigheder og
oplevelser som får smilet frem i mit
stille sind. Jeg kan kun anbefale at
man prøver selv, for at få den fulde
oplevelse, som sådanne en tur giver.
Jeg syntes at arrangøren virkelig har
fundet et konsept som tilgodeser de
fleste hvad angår oplevelser. En god
blanding af ”bikin” og turisme.
Sluttelig vil jeg gerne rette en stor

og varm tak lil Arve og Kristin
(Route66usa.info), som har lagt
rejsen til, Gitte vores tidligere redaktør som satte mig i forbindelse
med Route66usa.info, min chef som
gav mig lov at rejse tiltrods for at jeg

havde holdt sommerferie, mine kollegaer som måtte tage slæbet for mig
medens jeg var væk, og ikke midst
mine tålmodige venner, som gang på
gang har måttet ligge ører til mine
fortællinger fra og om turen.

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

KØBES
Sælges

“Originale Raisers til Virago XV 750
købes (jeg er rimeligt sikker på at det
er de samme som på XV1100.)

XV 535 fra 1993
- 35000 km
Ny udstødning,
nye dæk og ekstra
sportsudstødning
til den, der kan lide
lidt lyd.

Henvendelse Claus Tassing 2945
telefon 59264204 eller 27813603
claustassing@yahoo.dk”
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Sælges grundet
sygdom - giv et
bud
Henvendelse:
Erik Jørgensen
(2417)
tlf. 20 73 47 67

News

Småt og godt
Kan I huske de fede potter side 9 cyklen i News nr. 1 havde
monteret. Vance & Hines.

Søren Olsen (3064) har selv importeret dem fra USA og har
sendt adressen på firmaets hjemmesiden.
http://www.jcmotors.com/
Tjek dem ud hvis du lige står og mangler et eller andet.

Steen´s Mc-Center Aps
Dornen 16 - Tarp - 6715 Esbjerg N
Salgsafdelingen: Tlf. 75 16 70 10
MC-lager/reservedele: Tlf. 75 16 70 33
Autuværksted: Tlf. 75 16 70 44

News har modtaget et brev fra John de Summer-Brason:

Motorcykelfascination
EUROPAHØJSKOLEN
Europahøjskolen gentager Uge 28 sidste års kursussucces
“Motorcykelfascination”
Motorcyklen er et spændende redskab til at skaffe sig oplevelser med. Derfor er der gode historier i de dristigste af
vore motorcyklister.
Vi samles om globetrotteren Henning Bitsch med MC-højderekorden på Mount Everest, racerkøreren Robbin Harms,
Danmarks hurtigste i VM-supersport, og “Biker” Jens
Romundstad. Ud fra 54.000 km på BMW i Syd- og Nordamerika fortæller advokat Annette Birkmann om personlig
udvikling. Bendt Bendtsen er frisk efter 6.000 km touring
rundt om Baltikum og Alperne (forbehold for ændringer).
Med “Motorcykelfascination” har motorcykelfolket en ny
tilgang til at dyrke MC-interessen i pragtfuldt Mols bjergelandskab med krævende sving. Stedet er Europahøjskolen
på Kalø 50 km nordøst for Århus, der kendes for sit berømte
tirsdagstræf, hvor op mod 2000 MC- og veteranbilsentusiaster mødes.
Kalø bliver 5.-11. juli 2009 et slags akademi for den højere
MC-sagkundskab. Feldballe MC stiller med Ducati 696 og
848 til prøvekørsel. Fælleskørsel til CAP’s Harley-Davidson
med fede prøvekørsler - og Otto Billes totakts-samling. Peter
Rahbek fortæller om MC-tests for Den Blå Avis, Gunnar
Skrydstrup introducerer MC Touring Camp, Poul Jørss fortæller om Nimbus, Ortopædkirurgen og Nordkap-fareren
Finn Kronborg indskærper MC-sikkerhed.
Tjek resten af programmet, tilmelding og priser på http://
www.europahojskolen.dk/korte-kurser.aspx

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Km

Pris

1998

XV 1100 Virago bordeaux, 1 ejer

66

74.900

2001

XV 250 S koks / sort, 1 ejer,servicebog

7

42.900

1999

OL1 G
XV 250 Virago koks,
ejer, servicebog

42

26.900

1994

XV 535 turkis, masser af ekstra udstyr

0

42.900

2001

XV 535 DX sort/bronce, 1 ejer, som ny

2

72.900

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, udstyr
fremflytter, servicebog, nye sidetasker

16

64.900

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, udstyr

15

64.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

79.900

1998

XV 750 Virago bordeaux/gul, 1 ejer,

32

84.900

1988

XV 920 sort, nysynet, ekstra udstyr

71

44.900

1989

LG
XV 920 rødmetal, 1/4
kåbe,
T udstyr

SO

40

29.900

2008

XVS 1100 Dragstar Classic, sort, 1 ejer

1

144.900

2000

XVS 650 Dragstar, lilla, ekstra udstyr

38

76.900

2005

XVS 650 Dragstar, sort, fuld servicebog
fabriksgaranti, Vance&Hiker udstødning

19

89.900

S

T

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES:
“Virago XV 1100, årgang 1998, fremstår som ny
Silvertail udstødning, fremflyttersæt,
bagagebærer, lædertasker, toolbag,
vindskærm.
100 % i orden, nye dæk, passet og plejet, kører perfekt, kun sommerkørsel,

vinteropbevaring i varm garage.
Original udstødning og fodhvilere
medfølger.
Km 40.000.
Prisidé kr. 90.000,00
eller kom med et bud.
Henvendelse 2618 3607.”
Helmuth Nielsen (877)

Markedspladsen
Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

www.lejferiehuset.dk

Er I mere til hytteferie, camping eller ophold i ferielejligheder eller værelser, så se mulighederne på

www.landbocamping.dk/virago
Din annonce her?
500 kr. for 6 udgivelser

Bestil ferieopholdet direkte ved ejeren af ferieboligen.
Se de gode muligheder for ophold i luksushusene på

Er I mere til22
hytteferie, camping eller ophold i ferieejligheder eller værelser, så se mulighederne på

Dobbeltannonce
lodret eller vandret.
Lej en MC-transporter
For 1 eller 2 motorcykler
Max vægt 750 kg, Last max 600 kg
Ring for info:
LG-udlejning v/Lars Guldborg
tlf. 21639522
info@lg-udlejning.dk
www.lg-udlejning.dk

Faktureringspris:
1.050 kr. - for 6 udgivelser.
Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Kontakt:
Helene Nielsen
3027 6390
redaktionen@viragomcclub.dk

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Johan Asring, Rønnevej 6, 4140 Borup

