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Virago MC Club Danmarks bestyrelse
Formand
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Tage Knudsen
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ma@virago.dk

Ekstern kasserer
Helene Nielsen
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klubber
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Forside billeder er:
Virago og træf gennem tiden.

Opfordring
Hej jeg vil gerne lige komme med en lille opfordring, til i kære medlemmer. Generalforsamlingen står for døren og der er derfor rig mulighed
for at tage billeder. Jeg kunne selvfølgelig også
godt tænke mig dem.
Derfor er min opfordring til jer, at sende mig
dem, for de vil komme til rigtig stor gavn i næste
nummer.
Ligeledes til køb og salg, hvis i nu skulle have
solgt eller købt så giv mig besked så jeg ved hvad
jeg skal gøre.
Mvh Redaktøren

Hej alle sammen, så er vi startet på en ny motorcykel sæson, Virago Midtsjælland har allerede afholdt det første
træf i Virago Danmark regi. Træffet blev afholdt den 5.
- 6. marts på Fyrgården i Fårevejle, et super godt sted, og
dejligt, at se så mange festglade medlemmer.
Når I læser dette blad, er I forhåbentligt kommet rigtigt
godt i gang med en ny motorcykel sæson, vi kan så håbe,
at vejrliget er med os i år. Jeg vil personligt glæde mig
til at hilse på jer, på de lokalklub træf vi har i Virago
Danmark.
Vi arbejder i bestyrelsen på at få gjort vores Facebook
side mere synlig, og har derfor overgivet ansvaret som
administrator til Henriette Knudsen, i følge aftale med
Nichlas Nielsen, der i sin tid oprettede Facebook siden.
Yamaha har desværre aflyst Yamaha på Bakken i år.
Men vender tilbage i 2017, forberedelserne er allerede i
gang når I læser dette blad.
Dette blad er med klubbens indkaldelse til vores Generalforsamling, som i år afholdes hos Djurs CMC,
Sognevejen 21 Nødager mark, 8560 Kolind, træffet afholdes fredag den 27. - 29. maj Generalforsamlingen er
lørdag den 28. maj kl.11.00.
Djurs CMC har inviteret alle til at møde dem på Sydhavsørnes MC. Camp, Byskovvej 4, 4891 Toreby i weekenden den 13. - 16. maj.
Husk det internationale træf i weekenden den 17. - 19.
juni i Sverige, jeg ved at der er en del fra Virago Midtsjælland og Djurs CMC og Turklubben som deltager, er der
andre der vil med, så kontakt undertegnede, som kører
til træffet. Adressen er Västervik Resort, Lysningsbadet
593 53 Västervik.
Ønsker I flere informationer så kik på Virago Danmarks
hjemmeside, der vil alle oplysninger, om det Internationale træf være at læse.
Bestyrelsen er i fuld gang med at få en aftale i stand om
det Internationale træf i 2018, det bliver med meget stor
sandsynlighed afholdt på grænsekroen i Rudbøl, de har
en fin campingplads, og der vil også være mulighed for
at leje hytter eller lejligheder til fornuftige priser, de har
240 sengepladser, så der skulle være alle muligheder for
at vi kan opfylde alles ønsker, men meget mere herom
senere.
Birger (3101)
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Nu sidder du med det første News i hånden. Og det kan være at dit medlemsnummer er at finde på denne liste der er herover. Det
betyder simpelthen at jeg ikke har registret en indbetaling fra dig. Det kan være det er en menneskelig fejl – enten er indbetalingen smuttet for mig eller måske har girokortet forputtet sig et eller andet sted og du har ikke fået betalt. Nu har du muligheden
for enten at gøre mig opmærksom på fejlen eller måske bruge den nye indbetalingslinje du har modtaget sammen med bladet.
Hvis du positivt ved at du har betalt så giv mig lige besked på vmccdk@yahoo.dk eller kas@virago.dk så vi kan få opklaret
fejlen.
Chefen(1683)

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark
et medlemslogin, så du selv kan logge
på hjemmesiden. Når du logger på kan
du se (og rette) dine egne in-formationer såsom navn, adresse, mc osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed skal
du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede om et
kodeord (husk navn og medlemsnr.).

Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :

Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC
Så kommer der et login vindue.

News
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Åh nej!!!
Det er lige før det gør fysisk ondt. Og
det værste er næsten at jeg faktisk selv
har været med til at godkende det i
bestyrelsen, så jeg kan ikke bare stille
mig op og begynde at pege fingre af
den uansvarlige og inkompetente bestyrelse. Det er bestyrelsen for øvrigt
slet ikke – altså uansvarlig og inkompetent. De er faktisk meget ansvarlige
og meget kompetente – og for at være
helt ærlig så gør de faktisk et stort
stykke arbejde. Det gjorde bestyrelsen
vist også da jeg havde en lille taburet.
Nå – tilbage til det der gør ondt.
Der er underskud i kassen. Stort underskud… Det er det, der gør ondt.
En kasserer bryder sig bare ikke om at
der går penge ud af kassen. Det kan da
meget godt være at pengene forsvinder til gode formål og at vi faktisk fik
en hamrende god fest ud af det, men
alligevel… Det gør altså ondt…
Vi holdt Jubilæumsfest sidste år og
selvom vi alle prøvede at få balance i
det ved at tage godt for os af de våde
varer så var det ikke nok. Alt i alt kostede festen os kr. 42.753,-. Faktisk rigtig

mange penge når man ser på det med
kasserer øjne, men som medlem var det
nu en fantastisk fest. Åh ja – så var der
også lige noget med nogle flag. Ja – de
kan findes under den post der hedder
Reklame udstilling. Den samlede post
er på kr. 10.258,-. En del af summen er
selvfølgelig kalenderen – som ingen af
os kan undvære, så selvfølgelig er det
helt i orden, men flag til kr. 5.366,-. Jamen var det nu også nødvendigt – er
jeg da nødt til at sige som kasserer.
Men som medlem kan jeg da godt li’
at der er sat et flot flag op når jeg kommer rundt til de forskellige lokalklubber. Der er da ikke noget smukkere
end vores alle samens dejlige Virago
gudinde der vejer i brisen eller hænger
flot på væggen.
Så er vi vist også ved at være der. Nu
har jeg da fundet kr. 48.119,-. Nu er det
jo heller ikke sådan at vi er ved at være
på røven. Slet ikke. Det ser nu ikke så
ringe ud endda. Der er såmænd ikke
de store udsving på de forskellige
konti. Selvfølgelig kunne man ønske at
mange flere ville støtte os gennem OK.
PostDanmark trækker også lidt tænder

ud på den konto der hedder Forsendelse News. Det koster ikke alverden
at få sendt bladene fra Holland, men
vi vælger jo at sende sidste blad ud i
en kuvert sammen med kontingent
opkrævningen for næste år og den dejlige kalender og det kan da godt ses.
Vi nurser også forhandlerne. De får 5
blade med posten samtidig med at I
modtager et. Det er en mulighed for
at vi kan gøre reklame for klubben,
men det er ikke noget PostDanmark
tager det store hensyn til. Lad os nu
se om det kan gøres billigere i år ved
at benytte det udmærkede tyske postvæsen.
Det hjalp lidt, men alle de her gode
forklaringer har jeg sikkert glemt til
generalforsamlingen. Og så står jeg
der og krummer tæer og har det forfærdeligt fordi jeg synes at pengene
bare forsvinder ud af jeres kasse og det
er mig der har ansvaret…
Chefen (1683)

Virago Midtsjællands forårstræf
lørdag d. 5.3.2016

Traditionens tro, bød Virago
Midtsjælland velkommen til forårets
første træf, lørdag d. 5. marts 2016.
Som noget nyt, blev træffet i år
afholdt i spejderhytten Fyrgården i
Fårevejle. Denne succes vil gentages
næste år, da der her, modsat den
gamle Hjemmeværnsgård, hvor vi
tidligere har holdt til, var både pæne
og gode køkken forhold, samt varme
og ordentlige køjerum af forskellig
størrelse. Dette betyder, gode overnatningsmuligheder for alle, uanset om
man ønsker at sove i mindre rum eller
på traditionelle sovesale.
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Virago Midtsjællands medlemmer,
mødte talstærkt op på Fyrgården
om formiddagen og forberedelserne
kunne begynde, så vi var klar til at
tage i mod de gæster der ville glæde
os med deres besøg. Og det var dejligt
at kunne byde velkommen til Virago
medlemmer fra Turklubben, CMC
Esbjerg, Mc 94 Vejen, og en enkelt løsgænger. Og søreme om der ikke også
dukkede en entusiast op på motorcykel, godt gennemblødt, -men værre
var det vel næsten om søndagen hvor
det sneede ret heftigt :-)

Festen kunne begynde, gensynet var
som altid hjerteligt og festligt, og
der var som indbydelsen foreskrev,
fed musik fra Midtsjællands egen og
fantastiske DJ. Der var som bekendt
lovet en lille en til halsen, -det blev
for nogen af os, til alt for mange, men
sikken en fest. “Linse” duoen sørgede
for underholdning bag baren med det
nye nummer, “Du ikk` den hurtigste
knallert på molen...” En enkelt gæst
måtte have en lille lur, allerede inden
grill mesteren havde sørget for lækker
aftensmad. Men han kom heldigvis
stærkt tilbage til festen igen.

Og selv om alle ikke havde mulighed
for at deltage i træffet, findes der
andre og næsten ligeså kærkomne
muligheder for at “skåle med biker
vennerne”, vi takker for den gule Gajol der blev sendt fra Djursland med
Mobile Pay. Længe leve teknologien...
De sædvanlige røverhistorier blev
fortalt som altid, og vi fik alle et lille
indblik i hvad der har rørt sig rundt
om i landet, mens cyklerne har været
i vinter stald. Jeg glæder mig til at
møde jer alle derude lige om snart!
Dorte (2817)



OK
altid billig benzin
og
sponsorkroner til
Virago MC Club Danmark
Husk sponsornummer
560361
Virago MC Club Danmark har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, der indebærer
at Virago MC Club Danmark modtager 6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen.
Det betyder at du kan hjælpe Virago MC Club Danmark økonomisk hver gang du (alligevel) hælder benzin på dyret! Hvad enten det er den 2 hjulede eller den 4 hjulede....
Og aftalen gælder ikke kun for medlemmer af Virago MC Club Danmark, men for alle
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen, så det er bare med at få familie og venner med
på aftalen.
Så næste gang du kommer i nærheden af en OK tank så tag en af de røde foldere og
bestil et benzinkort.
Og husk - i feltet nedesrt til højre - hvor der står ”Udfyldes af OK” skal du selv udfylde
sponsornr. med 560361.
Og tag endelig ekstra foldere med til familie og venner.
Har du allerede et benzinkort hos OK kan du få dem til at ændre sponsornummeret på
de eksisterende kort ved at ringe på tlf. 70 10 20 33 - et nummer der svarer døgnet rundt.
Vil du hellere bestille kort på nettet kan det også lade sig gøre. Hvis du går ind på vores
egen hjemmeside er der links herfra.
Adressen er www.viragomcclub.dk
I venstre side vælges punktet Sponsoraftale. Inde på siden er der god vejledning i hvordan du bærer dig ad med at bestille kort og ændre sponsornummer.
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Side 9 Cyklen
Yamaha XV1100 ”No 13”
Totalt ombygget Virago, kan man vidst
roligt sige. Designeren, mekanikeren
og ejermanden hedder Ben Rowe. Han
har siden en alder af blot 16 år, kørt,
bygget og repereret “dirt bikes” denne
maskine er dog hans første totale ombygning.
Men man må da sige at det er en maget flot ombygning, han har præsteret
her.

På maskinen finder vi en masse modificerede orginal dele. Der findes dog
også få dele fra andre maskiner, bland
andet et luftfilter fra en V-star, da Ben
mente den passede bedre til projektet.
Tanken er også taget fra en anden maskine,
nemlig en Harley King Sportster, men heller
ikke denne er orginal, den skulle der nemlig
også laves lidt om på før den passede.



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2016

Vedtægter 2015
§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”, hvis muligt.

§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 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
er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste

10

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 bestyrelses medlemmer 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 &frac23; majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.
Stk. 7
Beslutning om foreningens opløsning
kræver ¾ af samtlige medlemmers
samtykke. Evt. overskud fordeles
mellem lokalklubberne. Fordelingen
udregnes således at lokalklubben
modtager et beløb pr. stemmeberettiget medlem af VMCCDK.
Stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyr-

elsen i hænde senest 1. marts. Rettidigt
indkomne forslag skal bringes i sidste
“Virago News” inden generalforsamlingen.

§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 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte
vælger deres bestyrelsesmedlemmer
blandt de opstillede.
Stk. 2
Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig. 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,

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2016

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. Referatet vil blive offentliggjort.
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
Club rygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, 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
Stk. 11
Bestyrelsen varetager salg af mærker.
Danmarksbuen og Virago mærket kan
kun købes af klubbens medlemmer.

§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
medlem af landsforeningen samt ejer
og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel. Formanden
for lokalafdelingen skal være medlem
af landsforeningen.
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 retningslinjer.
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
overholder 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.

fortsættes på næste side
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Indkommende forslag
§10 Arrangementer
Stk. 1
Der afholdes internationalt træf i samarbejde med europæiske Virago MC
klubber. Lokalklubber som ønsker at
få træffet, skal ansøge landsforeningens bestyrelse skriftligt herom senest
6 uger før den ordinære generalforsamling året før, således at afgørelsen
kan offentliggøres på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling i
Virago MC
ClubDanmark

lørdag d. 28. maj 2016 kl. 11:00
hos Djurs CMC
Sognevejen 21
8560 Kolind

Dagsorden ifølge vedtægterne:
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 ( bestyrelsen modtager
genvalg)
6. Valg: af formand
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt
Vær opmærksom på at der ikke bliver
omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Indkomne forslag til generalforsamling 2016
Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til
vedtægterne: Tilføjelse til § 6 Landsforeningens ledelse (tilføjelsen er skrevet
med rødt) og rettelse i §7 Bestyrelsen:
§6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1
Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede, under hensyntagen til, at
der til enhver tid kun kan være 2 repræsentanter fra samme lokalklub.
Og så denne her som vi skal have luset ud:
§7 Bestyrelsen
UDGÅR Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun
flytter ud af region han/hun repræsenterer.
Chefen (1683) har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse/
rettelse til §8 økonomi (ændringer er skrevet med rødt):
§8 Økonomi
Stk. 9
Foreningens reviderede regnskab offentliggøres i det nummer af News, der
udkommer inden generalforsamlingen og 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.
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Side 3
————————————————————————————————————————————————————————
Virago MC Club Danmark 2015
————————————————————————————————————————————————————————
2015
2014
Aftalekonto Højrente
128.499
126.165
Andelskapital
743
0
—————————— ——————————
Likvider i alt
212.145
248.415
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
2.497
11.239
Tilgodehavender
57.575
66.150
Udlån Kludebutikken
0
0
—————————— ——————————
Andre tilgodehavender i alt
60.072
77.389
Inventar værdi
11.987
11.987
—————————— ——————————
Aktiver i alt
284.204
337.792
========== ==========
Passiver
Gæld
Kontingenter næste år
80.400
84.900
Kontingenter NYE næste år
425
375
Indm.gebyrer næste år
0
0
Skyldige
650
1.300
—————————— ——————————
Gæld i alt
81.475
86.575
Egenkapital primo
251.217
234.586
Årets resultat
-48.488
16.631
—————————— ——————————
Egenkapital ultimo
202.729
251.217
—————————— ——————————
Passiver i alt
284.204
337.792
========== ==========
————————————————————————————————————————————————————————

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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Til Internationalt Træf 2015 i England
med planlagte omveje

I seneste nummer af News opremser formanden årets træf, dog glemte
han Internationalt Træf i England, der
havde deltagelse fra Virago MC Club
Danmark – i alt 4 medlemmer.
Min viv Lene og jeg havde ikke været i
England til træf tidligere og besluttede
at nu skulle det være og så kunne vi
lige så godt kombinere det med en lille
ferie, i stedet for bare at ræse derover
for en weekend.
Vi drog af sted den 5/6 omkring middag i flot solskin ned over Rødby-Puttgarden med kurs mod Calais. Omkring Osnabrück forlod vi motorvejen
for at finde et logi for natten – og hvad
er bedre end et tysk landgasthaus midt
i aspargessæsonen.
Vores paktaske var gået op i svejsningen og nærlyset sprunget på vejen, så
næste dag blev indledt med et besøg
hos Louis i Osnabrück og så videre mod
Calais hvor vi ankom ved fem tiden.
Planen var en overnatning, så vi fandt
et hotel hvor vi mente det var muligt
at få et værelse. På indgangsdøren var
der placeret et opslag der forkyndte
at vejen til havnen ville være lukket
næste dag fra kl 06.00 til ca. 15.00 pga.
fund af et par 220 kilos bomber fra 2.
verdenskrig, så det var omgående op
på Staren igen og ud til havnen. Heldigvis var der plads på næste afgang,
så var det bare over vandet og så finde
en overnatning på vej mod Canterbury. Ha, en lørdag aften i landet med
de tusindvis Bed and Breakfast, glem
det nemme. Vi kørte til omkring kl 23
inden en receptionist forbarmede sig
og ledte igennem hvad der var ledigt i
hotelkæden – og fandt et en halv times
kørsel videre. Der ankom vi lige præcis som baren var lukket efter at have
været i sadlen siden kl 8 om morgenen
og måtte nøjes med en kop kaffe på
værelset, så kunne vi drømme sødt om
pints hele natten.
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Næste morgen vågner vi og opdager
at vi bor lige ud til en hyggelig flod
med nasser af liv at se på medens vi
nyder morgenmaden. Det blev så tid
til at få skiftet forlygtepæren inden
turen gik til Canterbury for at se den
berømte katedral og så en frokost hos
”Shakespeere” inden turen går mod
Hastings ad små og snørklede veje,
bl.a. 15 km mellem 3 m høje hække og
uden plads til at passere andre trafikanter end på de enkelte pladser der
var indrettet så 2 biler kunne passere.
Utroligt nok mødte vi først en bil da
vi drejede ud fra denne vej, så det må
have været langt ude på landet.

Belært af erfaring havde vi booket et
værelse i Hastings på forhånd, lige ud
til strandpromenaden. Vi gik en god
tur og tænkte på at det var her vores
forfædre, vikingerne, havde udkæmpet drabelige slag – efter den slagt
bliver man ganske sulten og det var
nærliggende at søge in på ”Old Smugglers House” til et rigeligt måltid med
tilhørende pint. Bagefter var det hjem
på hotellet og så booke resten af overnatningerne inden sengetid.
Vi var nu nået til mandag den 7. og
blev vækket af mågeskrig, charmen
ved at bo ud til havet. Morgenmaden
blev indtaget på ”Yates” nær ved ho-

tellet og det var ”The big one” med
alt hvad english breakfast kan tilføje
– dog ikke en pint da vi skulle videre
mod Brighton, den prægtige badeby.

Vi hygger med en spadseretur på den
kendte pier og sikke et menageri af
boder, spisesteder, spillehaller og tivoli. Det lykkedes dog at få en lidt simpel frokost i form af en hotdog med en
cola. Det var nu godt nok til at klare
turen videre til Portsmouth, hvor vi får
tjekket ind og vader en lang tur ud i
byen inden vi finder et spisested. Det
er så mexicansk denne aften da vi ikke
gider at gå længere, nachos og i vores
manglende kendskab til engelske
ølmærker, bestiller vi en Strongbow,
en udmærket cider der må skylles ned
med en pint bagefter.
Formålet med Portmouth var at se på
de gamle skibe of især Lord Nelson’s
HMS Victory hvor han døde på under
slaget om Trafalger. The historic Dockyard er et spændende besøg da det
samtidig er en aktiv flådebase.

Så gik det ellers videre nordpå mod
Salisbury og Stonehenge, et imponerende skue og omkranset af et flot
besøgscenter – utroligt at sådan en
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bunke sten kan få så mange mennesker
til at drage ud midt på en ødemark,
men man bliver nu lidt facineret.

Efter dette nogle få kilometer tilbage
mod Salisbury til ”The Swan” i Stoford en hyggelig landsbykro lige ved
floden med god og rigelig mad (og tilhørende pints). Navnet er ikke svært
at gætte hvor det kommer fra når man
ser svanerne svømme rundt på floden.
Næste dag er det videre ind til Salisbury for at se katedralen, der bl.a.
rummer Magna Carta, det lige netop i
de dage rundede 800 år. Magna Carta
svarer til vores første grundlov og er
skrevet på latin, lige præcis 3000 ord,
dog med mange forkortelser for at
kunne være på dette ene stykke skind.
Der er mange ældre mennesker, frivillige formidlere, der gerne fortæller om
tingene og vi taler med en, der da han
hører at vi er fra Danmark, beretter om
en dansker der kunne læse hele dokumentet – jeg skulle vist have været lidt
flittigere i latintimerne hvis jeg skulle
kunne være med der.
Efter dette besøg triller vi videre mod
næste mål, Oxford hvor vi skal være et
par dage. Vi vælger et tilpas kurverig
rute og kommer ud på landet mellem får, køer, bakker, skove og meget
andet godt. I en lille landsby klare vi
frokosten på en godt slidt pub, den må
have ligget der i flere hundrede år, så
slidt som den var – dog var maden af
nyere dato.
I Oxford har vi booket et hotel der ligger i gå afstand fra centrum, så efter et
tøjskift tager vi ind og ser lidt på byen

og nogle pubber (nødvendigt med lidt
skygge da det et blevet ret varmt). Det
ser ud til at være eksamenstid i byen,
da mange unge er ret pyntede, på flere
måder.
Næste dag, torsdag den 11/6 starter vi
med full english på hotellet og så ighen ind til byen. Første besøg er Christ
Church College – her er spisesalen
brugt i Harry Potter, selvfølgelig er
den lukket p.g.a renovering så vi må
nejes med at se på resten af stedet. Videre rundt i byen der efterhånden er
blevet ret varm og solrig, så vi beslutter
at tage en busrundtur for at se det hele
lidt mere fra oven. Dagen sluttede på
”The Head of The River” et populært
sted, det var fyldt på inde og ude, men
maden var udmærket.
Næste morgen pakker vi og drager af
sted mod Watford og det endeligt mål
– træffet. Vi ankommer ca. kl. 11 og
leder efter de øvrige 50% af deltagerene
fra VMMCDK, brødrene Nichlas og
Michael Nielsen. Hvis jeg nu påstod
at vi ikke fandt dem i baren, ville min
troværdig stå på spil, så det undlader
jeg – de var nemlig i baren. DE hjælper
os med at få skyllet vejstøvet ned med
nogle kølige pints. Vi havde indlogeret
os på et lille hotel 10 minutters gang
fra træfpladsen da vi ikke gad at slæbe
telt m.m. med for kun disse 2 overnatninger.
Om lørdagen havde vores værter sørget for at bustur ind til London med
besøg på enkelte attraktioner og med
lokale gode guider. Det var lige på
dronningens officielle fødselsdag så
der var stor fejring bl.a. med en kanonsalut med et skud pr år – godt hun kun

fyldte 89.
Træffet var i øvrigt godt arrangeret og
vores værter havde sørget for full english breakfast og aftensmad med valgt
mellem 2 kødretter og en vegetarret
– det kunne ikke være bedre, så stor
ros til dem. Resten var også helt fint.
Mange boder, stort festtelt med masser
af musik og i tilgift, da det var et sportsakademi, også underholdning i form
af en cricketkamp – tænk at bruge en
hel eftermiddag på en gang rundbold
og så i hvidt tøj så man rigtig kan se

hvem der er gledet på røven.
Søndag morgen efter morgenmaden
tager vi afsked med M & N’s, de skal
med færgen fra Harwich om aftenen,
så vi begiver os ud på hurtigste rute
til Dover og siger farvel til de hvide
klinter og goddag til fastlandet igen i
Calais. Da vi er nået et stykke ind i Belgien, må vi forlade motorvejen og ind
til nærmeste by for at tanke. Jeg anser
mig selv for nogenlunde sprogkyndig,
men vi er i flamlandet og flamsk er
værre end at snakke sort – jeg har kun
tidligere en gang hørt noget komplet
lige så uforståeligt, det var nogle der
talte gælisk i Galway i Irland – ikke et
ord kunne jeg forstå. Så det var bare
videre til Tyskland hvor man kan tale
med indbyggerene. Ved Gladbeck
fandt vi et Landhaus, hvor de kunne
klargøre et værelse på 20 min, lige til
en pint som ikke hedder sådan mere
– men lige meget når den smager. Efter
en fuldgod middag kunne vi krybe til
køjs.
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Næste morgen var det bare at smide
nøglen i postkassen da hotelle var lukket for dagen, defor måtte vi også ud i
byen for at finde et morgenmadssted
– det blev en MacD – og så var det
bare ud på asfaltstriben og mod Puttgarden. Det gik helt fint op til Hamburg, hvor motorvejen pludselig var
spærret og så var det et spørgsmål om
helt eller uheld (højre eller venstre)
hvilken vej vi skulle vælge. Det var nu
50/50 hvad de øvrige trafikanter valgte, så vi tog den forkerte der kostede
en time ekstra – men nu kender jeg en
vej gennem Hamburg som vores GPS
ikke kendte i forvejen. Da vi landede i Puttgarden gik der ikke længe
før M & N’s dukkede op, så atter var
VMCCDK/MC Turklubben samlet. Vi
landede hjemme i Borup kl 19.30 lige
til en pizza og nej ikke en pint, kun en
dåsebajer. Alt i alt en fed tur.
NB! Lagde i mærke til en ting – ikke
en eneste gang har jeg brugt den gamle redaktørs yndlingsord REGN - ikke
fordi jeg ikke ville, men fordi det ville
være grundløst. Godt han ikke var
med, så var vi nemlig blevet våde.
JohanAsring(2533)
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges: XVS 1100

Årgang. 2000, kun kørt ca 16.000 km.
Uden afgift
Pris 23.000 kr. med brok
Pris 21.000 kr. uden brok
For besigtigelse ring tlf 20166980.
Med venlig hilsen
Erik Steen

Sælges: Sjælden classic XV 250 Route 66
Årgang. næsten i ny stand kun, kørt 13.000 km.
Trænger til lidt vask ellers meget flot, batteriet
skal sikkert skiftes, har ikke kørt i denne sæson
Pris 20.000 kr. med brok
Pris 16.000 kr. uden brok
For besigtigelse ring tlf 20166980.
Med venlig hilsen
Erik Steen

Købes:
Tank til Virago Virago 920 - den med buet underside til projekt
Med venlig hilsen
Erik Steen
tlf 20166980
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