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Fra redaktionen
Så kom foråret - og min lille skat blev løftet ned fra terrassen. En bestyrelse har mange funktioner - og de kan
ligefrem være nyttige. Og så er det jo bare en fryd når
damen starter i første hug...
News er sat sammen - med hiv og sving - og som tidligere glæder jeg mig til at læse jeres historier om de første
ture - om de oplevelser I kommer ud for når I triller
afsted på to hjul, eller de planer I har lagt for sommeren.
Vi ses snart derude - først til generalforsamlingen og så
til det internationale træf...

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser
nærmeste forhandler

Chefen (1683).
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Nyt fra bestyrelsen
Nu er Virago dk sæsonen skudt godt i
gang, mc´en er pudset og ordnet og er
klar til træf og gode kører ture.
Bestyrelsen har gjort klar til den kommende generalforsamling, med en
del arbejde i posen som fremlægges
til årts GF. Vi har i bestyrelsen kigget
på klubbens vedtægter og vi har også
fundet nogen vi er nød til at ændre
i. Dette drejer sig blandt andet om,
andre løsninger ang. News og klubbens regnskaber og stadig nedgående
medlemstal. Vi glæder os til at se så
mange som muligt til årets GF på
Djursland som afholdes af Virago
østjylland.
Vi i bestyrelsen fik desværre en mail
fra Topdanmark som ikke kunne op-

retholde deres aftale med Virago DK.
Begrundelsen var der ikke længere
var forretning i det for Topdanmark.
Så efter mange års samarbejde med
Topdanmark er det nu historie. Men
vi vil dog understrege at medlemmer
af klubben opretholder deres aftaler
hos Topdanmark og kan stadig få nye
forsikringer med deres 20% aftale.
Til nye medlemmer i klubben arbejder
vi intenst på at få en ny aftale i hus
med et forsikrings selskab, og vi er i
dialog med et par stykker.
Så er der for News redaktionens side
overhovedet ikke noget at arbejde
med, dette betyder blanke sider i
News, og virkelig svære tider for bladet. For det første er bladet en kæmpe

Nyt om det Internationale Træf i Jels
Der er arbejdes hårdt nu på at få dette
kæmpe arrangement til at hænge
sammen.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 350 deltagere. Ud af disse er 120
englændere og 35 Colombianere. Så
det bliver et rigtigt Internationalt træf.
Yamaha bakker os meget op denne
gang. De er som sponsor og kommer
sammen med et par leverandører med
stande til vores marked. De har også
stillet os i udsigt, at medbringe nogle
ATV’ere, som medlemmerne kan få en
tur på. Desværre var der ikke plads
til at lave en testbane, så test af de nye
mc modeller må vi have til gode.
Klubberne har tilmeldt en del frivillige til at hjælpe, men jeg må skuffet
sige at der ikke er mange af klubbens
løsgængere, der har vist interesse i
at hjælpe ved træffet. Det kan nåes
endnu send navn og telefon nummer
til undertegnede, så kommer du/I på
listen.
Virago kørerne er blevet til ”luksus
bikere”, så der har været rift om de
indendørs overnatnings muligheder
og det meste er allerede udsolgt. Der
muligvis plads i hytte på campingpladsen, men der er kommet nye



ejere, så det kan være svært at komme
igennem. Se camping info på http://
www.viragomcclub.dk/
For at have styr på hvor mange deltagere, der kommer. Har vi indført at
gæster på andre cykler ende Yamaha
XV, kan få gæstebilletter. Gæsterne
skal dog overholde klubbens regel om
rygmærker. Gæstebilletter kan bestilles hos Jelsi, se kontakt data andet
sted i bladet.
Til sidst en efterlysning, vi mangler
små ting til at komme i træfposerne.
Så arbejder du for et firma eller

udskrivning i tryk og forsendelse,
og redaktøren slider hårdt for at få
bare lidt i bladet. Men det skulle helst
være sådan at redaktøren kun kommer historierne i bladet som klubbens
medlemmer har skrevet til andres
store fornøjelse.
Nu ser vi frem til en fantastisk sæson
som starter med et generalforsamlings træf, og et par uger efter det helt
store internationale træf som bliver
afholdt i Jels den anden weekend i
Juni. Vis flaget alle sammen og lad
klubben bestå af hvad den gør, sammenhold og dejlige maskiner.
Formanden
Nichlas Nielsen (2993)
kender du nogen der vil hjælpe med
700 kuglepenne, nøgleringe, lommetørklæder eller andet, så er vi meget
interesseret.
Aude (808)
Fra redaktionen: I kan se invitationen til
Internationalt træf andet steds i bladet.
I skrivende stund venter vi bare på mødet
hos Ole nede i Møjbøl d. 30 april. hvor
vi skal ud at se pladsen hvor træffet
skal holdes - og have en forklaring på de
forskellige opgaver vi som frivillige har
meldt os til. Og ikke at forglemme - ”det
hyggelige samvær” vi skal have efter at
alvoren er overstået. Selvfølgelig er dette
stadie længe overstået når du sidder med
bladet i hånden.

Siden sidst…
Har turklubben blandt andet haft
generalforsamling. Her blev det besluttet at vi må have et nyt ansigt, det
betyder at klubben har skiftet navn, ja
prøv og gæt, MC- Turklubben. Vi har
jo altid i daglig tale nydt det navn så
hvorfor ikke tage konsekvensen. Vi
arbejder pt. på nyt logo samt en forfriskning af vores tøj. Indvendigt er
vi alle stadig de samme personer der
med vores kendte grimme fjæs stadig
vil køre de lange ture, komme rundt
til alt hvad vi magter og stadig sætte
vores præg på Viragolivet som vi altid
har gjort. Vi har også skifter på et par
poster i bestyrelsen, Malene og Nana
har trukket sig, og de skal have store
klap på skulderen for det engagement
de har lagt for dagen. Nye i bestyrelsen er Karen Hrenzuck og Michael
Nielsen, de bydes særdeles velkommen og der er mange ting for dem,
som for os andre i bestyrelsen, at tage
fat på. Vi skal have nyt design på vores hjemmeside samt allerede arbejde
med klubbens 15 års jubilæum til
næste år. Vi er også i fremgang hvad
angår medlemmer og skal hermed
byde velkommer til Marianne Pålsson, Michael Støvelbæk samt Claudio
og Jette Terrabuio. Vores mødesteder
er også ændret, vi har flyttet dem væk
fra København da det tager for lang
tid at komme ud af byen inden man
for alvor kan tage sig en ordentlig
køretur. Da solen allerede skinner er
vi selvfølgelig ude og få kilometer på
klokken, hvor åbent hus og Yamahadage jo allerede er overstået. Snart
skal vi jo til GF i det Djurske land
og Int. Træf kommer heller ikke til
at undgå vores opmærksomhed, så
I må hellere forberede jer på vores
ankomst.
Vi ses derude, ViragOle(685)

Fra venstre ses Karen, Johan, Ole, Michael og Kjeld.

April 2011
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Yamaha forhandlerdag

Skandinavisk Transportcenter Køge v/
Statoil

11.00

Slagelse MC Center,
Åbent Hus

Roskilde Havn

11.00

Ole

Maj 2011
13-15

YCC Rally Belgien

27-29.

VMCCDK GF

Storebæltsbroen

17.00

Nichlas

Juni 2011
10-12.

Int. træf Jels

Storebæltsbroen,
torsdag og fredag

25-26

Sct. Hans

Ll. Ebberup

17.00

Ole

Juli 2011
22-24.

Træf på toppen
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OPROP...
Af ViragOle(685)
Dette er vist det sidste samlende udtryk der er blevet læst og lyttet til i samlet folk. Hvis dette
ikke kan samle jer, er det nok ikke noget der kan. Det jeg beder jer om er, at støtte om klubben med alt hvad i har. Det er sikkert helt unødvendigt at understrege at klubben har det laveste medlemstal til dato, det er jo i sig selv ikke en krise, men krise er nøgleordet for vores
fortsat bestående. Det skal forstås således at der er brug for alle medlemmers interesse i vores
fortsatte klub liv. Jeg kan personligt berette om 14 års givende klub liv hvor ture, problemer
og fantastiske træf har været en del af mit oplevelsesrige klub liv. Her tænker jeg på ture, generalforsamlinger, nye bekendtskaber, venner og inspiration til mit fortsatte motorcykel liv,
har betydet så meget. Vi står foran svigtende indtægter fra medlemmer der ikke fornyer deres
medlemskab og vi kan helt sikkert ikke fortsætte klubben på samme niveau som tidligere, og
der skal tænkes seriøse tanker for at vi fortsat kan eksisterer som klub. Det kan godt være at du
sidder tilbagelænet i din sofa, men du skal vide, at det er helt umuligt for den siddende bestyrelse at fortsætte kampen for din klub som du kender den, som tingende ser ud lige nu. Dette er
ikke en dødsdom jeg forsøger at lægge over klubben men derimod et råb om, om du, ikke godt
kunne være i stand til at bidrage med det som kunne være det nødvendige for os alle sammen.
Hvis du er interesseret i klubbens fortsatte liv, bedes du afsætte lidt tid så du kan deltage i generalforsamlingen i det smukke
Djursland, hvor klubben, bestyrelsen og vi andre interesserede vil lytte til dit indlæg eller få
brug for din stemme til klubbens fortsatte virke..
Jeg håber du stadig interesserer dig for klubben og glæder mig herved til at se dig på GF
hos Virago Østjylland.
De bedste ønsker for dig og din klub.
Ole Nielsen(685), ViragOle, eller bare ham den


Internationalt Virago/Star Træf 2011

For alle Virago/Star kørere!

10-12 juni 2011
@ Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels
6630 Rødding, Danmark
N55.35533 E9.21062
Pris: DKK 400,Camping i eget telt ved træfpladsen
Morgenmad lørdag & søndag
Aftensmad fredag & lørdag
Kaffe & the døgnet rundt
Live band fredag & lørdag
Opdelt bad & toilet med træk og slip
Døgnåben Info
Bartelt, hvor der må ryges, i tilslutning til hallen
”Best Bike” konkurrence i flere kategorier
”Ride-Out”
Fyrværkeri
”Viking-Fun-Olympic”
”Sing-Along-Biker-Firecamp”
Badesø med omklædning og bruser

For mere information se: viragomcclub.dk
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Side 9 cyklen

En vaske ægte 2 cylindret Bike fuld af luft.
Spottet til åbenthus i Næstved

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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Medlemsnyt
Så blev det tid til en opdatering fra
den medlemsansvarlige og indledningsvis vil jeg gøre opmærksom på
at vi har mange medlemmer, som
ikke har betalt deres kontingent
2011. Så her er restance listen. Hvis
dit medlemsnummer optræder her i
listen, betyder det, at der ikke er registreret nogen indbetaling.
Har du glemt det - eller er der måske
sket en fejl eller er girokortet blevet
væk. Så kontakt den medlemsansvarlige, så vi kan få opklaret misforståelsen.
Listen ligger også på hjemmeside og
bliver opdateret løbende.
Klubben har pt. 385 medlemmer. Vi
sluttede år 2010 med 518 medlemmer.
Kender du nogen eller møder du
nogle Yamaha XV chauffører, så husk
for hver medlem du skaffer klubben
får du et gavekort til kludebutikken
på 50,00 kr.
Håber at se mange af jer til en god generalforsamling hos Virago MC Club
Østjylland.
Aude(808)
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NYE MEDLEMMER
På den positive side kan vi sige velkommen til nogle nye medlemmer:
Jens Ole Rømer Nielsen, Esbjerg
Kirsten Bendsten, Odense N

Harry Sørensen, Esbjerg N
Susanne Brohus, Horsens
Bent Kyhl, Haderslev
Mogens B. Christiansen, Nykøbing Sj.
Finn Andersen, Slagelse

Ann Arent Sørensen, Ebeltoft
Karsten Kjeldgaard, Hundested

KONKURRENCE
For hvert medlem du skaffer får du
et gavekort til Kludebutikken på
50,00 kr. Gavekortet får du når det
nye medlems kontigent er indgået på
klubbens konto Andelskassen Midtthy reg.nr.5991 konto nr. 1043491
Du skal sige til det nye medlem at
hun/han skal skrive dit medlems nr.
på indbetalingen.
Der er ingen begrænsninger - du får
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de 50,00 kr. pr. medlem, om du skaffer
10 eller 100 medlemmer.
Birger(3101)

Tilføjet af redaktøren: Det er bare med at
komme i gang med at hverve nye medlemmer.
For I skal huske at vi jo er en del af en fantastisk dejlig klub der gerne skulle bestå.
En klub der gør at vi møder mennesker

med den samme passion for motorcykler
som os selv. Og som sørger for at vi får
lidt historier i ny og næ - 4 gange om året
og som har en rigtig god og funktionel
hjemmeside.
En klub der er åben ud imod vores omverden og som deltager i det internationale
samarbejde der er omkring de cykler vi
elsker.
Dette var bare nogle af grundene...
Chefen(1683)

Generalforsamling i
Virago MC Club Danmark
27-29. maj 2011 i Østjylland
Sted: Sognevejen 21, Nødager Mark
8560 Kolind.

Pladsen og baren åbner fredag kl.16.00
Aftensmad fredag kl. 19.00 – 20.30
Kun kr. 50
Aftensmad lørdag kl. 19.00
Morgenmad lørdag og søndag kl. 8.30 – 10.00
Generalforsamling starter kl.11 lørdag.
Fællestur lørdag 13.30
(Besøge Graceland Randers)
Tilmelding senest d. 22 maj
på mobil 20668608)

11

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 28 maj 2011 kl. 11.00 hos
Virago Østjylland, Sognevejen 21,
Nødager Mark 8560 Kolind

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.

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

Indkomne forslag til genralforsamling 2011
Forslag til vedtægtsændringer på
generalforsamlingen 2011 indgivet af
bestyrelsen.

Kontingentet for passivt medlemskab er
lig normalt kontingent.

§ 2 Landsforeningens formål

§ 6 Landsforeningens ledelse
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. 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.
Ændres til:
§ 2 Landsforeningens formål
Stk.3 Udgår

§ 3 Medlemmer
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.
Ændres til:
§ 3 Medlemmer
Stk. 3 Mc-klubber, enkeltpersoner og
firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen kan opnå passivt medlemskab
og kan derved deltage i arrangementer.
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Ændres til:
§6 Landsforeningens ledelse
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

§ 7 Bestyrelsen
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. 7 Bestyrelsesmedlemmer mister
deres position og træder ud af bestyrelsen, hvis han/hun flytter ud af

region han/hun repræsenterer.

Ændres til:
§7 Bestyrelsen
Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger
sekretæren et referat. Eventuelle mindretal
har krav på at få deres mening med i referatet. Referatet vil blive offentligt gjort
Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer sidder
perioden ud hvis han /hun flytter ud af
regionen han/hun repræsenterer.

§ 11 Kludebutikken
Stk. 2 Bestyreren varetager salg af
landsforeningens tøj til klubbens
medlemmer.
Ændres til:
§ 11 Kludebutikken
Stk. 2
Bestyreren varetager salg af landsforenings tøj, Danmarks Buen og Virago
mærket kan kun købes af klubbens medlemmer.
De nye forslag der skal stemmes om
er fremhævet med kursiv og rød
skrift.

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2011

Vedtægter for Virago MC Club
Danmark 2009

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.

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
opløsning 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 gene-ralforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Rettidigt ind-komne forslag skal
bringes i sidste ”Virago News” inden
generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

§ 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 Landsforeningens højeste
myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald
generalforsamlingen falder sammen

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 udfær-
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diger 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
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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.
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 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.

§ 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.

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2011

Regnskab 2010 for Virago MC Club Danmark

TILFØJET AF REDAKTIONEN OG
KASSERER.:
For regnskabet 2010 har bestyrelsen valgt
at spare udgiften til en ekstern revisor. Alligevel er der i 2010 bogført 812 kr. Dette
skyldes at der i 2009 regnskabet ikke var
afsat tilstrækkelige midler.

At der nu kun foretages en intern revision
kan også ses på de udskrifter der er indsat
i bladet.
Opstillingen er en lidt anden end den I er
vant til, men principperne for regnskabet
er selvfølgelig de samme. Regnskabet er
gennemgået af Bjarne Madsen(valgt til in-

tern revisor på generalforsamlingen 2010)
og Bente Tassing.
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Regnskabet for år 2010 er her sat op i
en procentvis fordeling.
Som det ses går ikke mindre end 62 %
af klubbens indtægter til News.
Trykningen og udgifterne til opsætning og fremsendelse til trykkeri
er den tungeste post med 38% og
fremsendelse med PostDanmark til
medlemmerne og den maskinelle
adressering tegner sig for 24%.
Generalforsamlingen er selvfølgelig
ikke billig med de 17%, men det er
dog det tidspunkt på året og den
begivenhed alle har mulighed for at
deltage i hvis de har lyst.
Hjemmesiden er billig i drift og det
afspejles selvfølgelig også af de 2%
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der bliver lagt beslag på her.
Administration dækker over kontingentopkrævninger og forsendelser til
nye medlemmer - og måske et par forsendelser til nuværende medlemmer,
som måske lige har glemt at melde
adresseændring.
Øvrige medlemsaktiviteter er tilskud
til lokalklubber, men også trykningen
af vores kalender.
Bestyrelsemøder og rejser giver selvfølgelig sig selv. Der er i den nuværende bestyrelse medlemmer fra både
Jylland og Sjælland og når bestyrelsesarbejde skal fungere er det nødvendigt at bestyrelsen faktisk samles
fra tid til anden.

Regnskabet i sin helhed vil selvfølgelig blive gennemgået på generalforsamlingen, ligesom det også vil være
muligt at stille spørgsmål og gennemse bilag etc.
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Yamaha dage i Næstved
Af Journalistelev ViragOle(685)
Jo, du læste rigtigt, her var nemlig
åbent både lørdag og søndag. Vi må
være særligt heldige da vi skal have et
sådan fantastisk vejr hver gang vi åbner for et arrangement her i Næstved,
udbrød Rene da vi stod foran åbningen på Yamaha dage. Virago DK var
endnu en gang inviteret til at deltage
med alt hvad vi ønskede under hele
forløbet her i butikken. Det var derfor
at jeg med stor iver ilede til Næstved

”klubtavle” op,
her kan omkringliggende MCklubber hænge
deres nyheder og
invitationer til
arrangementer
op til glæde for
alle der kommer, og vores Int.
Træf pryder da

også allerede tavlen. På dagen var der
mulighed for at komme ud og køre
på nogle af de mange modeller der
er i spil for øjeblikket, jeg prøvede
blandt andet en Tenere 1200, se det er
jo noget helt andet, om det bliver en
model der er en del af Viragoklubben
er nok tvivlsomt, men der skal ikke
lægges skjul på at der her er tale om et
”multi køretøj” der magter det meste.
Det var en fantastisk let maskine
at manøvrerer, når man lige havde
vænnet sig til at der er lidt længere
ned til jorden, var den helt vildt sjov
at køre på. Dagen bød med det gode
vejr mange til Næstved og der var
godt gang i salg af tøj, der blev også
rakt et par motorcykler over disken

for at profilerer klubben sammen med
det mærke vi nu en gang higer så
meget om. Jeg fik snakket med mange
mennesker, der havde flere forskellige
interesser for klubben og vi har forsøgt at sælge os så godt som muligt.
Der blev udvist særdeles stor interesse
for vores Internationale Træf og vi
kan jo kun håbe på stor tilslutning.
Et af de tiltag der er lavet i butikken,
i forhold til Vordingborg, er et ”venterum” hvor der er kaffe og masser af
læsestof medens man venter på sin
cykel der er til service. Det er jo helt
naturligt at når vore kunder er fra så
stort område, skal der jo være mulighed for at slå sig ned medens man
venter, der skal bare aftales tid med
værkstedet. I lokalet er der også sat en
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kom roligt til Næstved, så kan den få
en ”bikini wash”. Slutteligt er kun at
tilføje, jeg kunne da godt tænke mig
at få en bikini wash, men jeg skal til
Sverige til et familiearrangement. Det
var alt for denne gang på Sjælland.

disse dage og der blev dog også
fra butikkens side udtalt stor
tilfredshed med arrangementet.
Butikken ser nu frem til det næste arrangement, det bliver tre
dage i påsken 21-23 april fra 1017, hvor der bliver slået særdeles
stort op. ”Vi har valgt at lave arrangementet sammen med vores
nabo, Bikx, Suzuki i Næstved”,
udtaler Rene. ”Det er muligt at
finde arrangementet i sin helhed
på butikkernes hjemmesider,
vi laver et ”joint venture” der
giver os begge mulighed for at
tilbyde langt mere til kunderne.
Vi har derfor valgt at kalde det
”Danmarks største åbent hus”
hvor alle skal være velkommen”
slutter Rene. Jeg kan for egen
regning tilføje at hvad den ene
butik måske ikke lige har det har
den anden uanset størrelse, farve,
læder, cordura 1,2,3 eller 4 cylindre og skulle du nu ikke lige nå
at vaske din MC inden påske, så
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Her rækkes der endnu en MC over disken i Næstved, denne gang er det dog til
Rene` der glæder sig over ”gummidyret” som modellen hurtigt blev døbt. Her er i
hvert tilfælde luft nok i ringene, har i nu alle husket at kontrollere dæktryk her til
sæsonstart, spørger Rene´, for ellers skal i jo se at det gjort. Korrekt dæktryk er alfa
og omega for at kunne styre mc´en samt at få fuld udnyttelse af dækkene og fornøjelsen på de to hjul.

News

Yamaha dage i Næstved og den nye tøjafdeling.

Et lille glimt af de nye
store forhold i tøjbutikken i Næstved. Til
højre i billedet ses
Helle i midten, i fuld
gang med at ekspedere kunder i de flotte
omgivelser.

På billedet ses Karolin Lillhage der er butiksindretter
for Yamaha Motor Scandinavia. Det er ikke fordi
Karolin ikke kan stave til
Yamaha, men montøren er
i fuld gang med at montere det store logo, der skal
pryde det fantastiske podie
hvor løbende kampagner
skal danne rammen om en
præsentation af de aktuelle
MC tilbud.flotte omgivelser.

Rene´ Themsen, han er lidt
uskarp, dette skyldes at
han er særdeles vanskelig
at fange i denne hektiske
periode, men der skal
nok blive tid til alle, lover
han. Ses her sammen med
Morten Brøndbjerg, chef for
Yamaha Danmark, under
indretning af vinduer hvor
de mange billige tilbud på
nye mc´er starter året.
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Sæsonstart med Virago Midtsjælland
Af Claus(2945)
Klokken er omkring ni om morgenen,
da jeg febrilsk prøver at skrue mig i
et par sorte læderbukser, der synes at
have krympet i løbet af vinteren. Det

er da utroligt at tøjet bare kan hænge
i skabet og blive mindre. Specielt
synes de at stramme helt urimeligt
meget omkring maven. Man burde
klage til producenten. Det måtte da i
den mindste være et minimumskrav
at lædertøjet krøb lige meget overalt.
Det mest besynderlige er at jeg først
for alvor har gjort disse observationer,
efter at jeg er holdt op med at ryge.
Da jeg åbner hoveddøren bliver jeg
mødt af solskin og en kakofoni af fuglestemmer. Det er som om gråspurve,
stære, solsorte, tyrkerduer og fasaner
alle sammen prøver på at overdøve
hinanden i en eller anden euforisk
begejstring over foråret.
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Kalenderen siger 25. april og det er
langt fra den første fællestur vi afholder i klubben. Det er dog første gang,
vi for alvor kan foretage denne tur i
varme og sol. Årets tidligere ture har
alle været forbundet med følelsesløse
fingre og iskolde
tæer.
”Så er jeg klar!”
forkynder fruen,
da hun træder ud
på gårdspladsen.
Det er også lykkedes hende at
iføre sig motorcykeltøjer, og ligesom jeg er hendes
bevægelsesfrihed
stærkt hæmmet
af det stramtsiddende tøj. Efter
at have læsset
kaffe, sodavand ,
madpakke, skiftetøj og kopper i
sadeltaskerne er
vi omsider parat
til at køre. Fruens
Virago starter
øjeblikkeligt og
med en behagelig
brummen triller
hun ud på vejen.
Da jeg starter
Dragstar’en
overdøves fruens

Virago helt og aldeles, ligesom fuglesangen synes at forstumme.
Solbrillerne slutter tæt til ansigtet
og finder deres vante plads mellem
rynkerne omkring øjnene og ude på
de åbne strækninger forhindrer det
at øjnene løber i vand i fartvinden.
Da vi når ned omkring skovområderne omkring Løvenborg Slot
sættes tempoet lidt ned. Det er ikke
bare fordi træerne er eksploderet i et
orgie af grønt og hele skovbunden er
blevet skjult under et frodigt tæppe af
bregner, små træer og græsarter. Det
er også fordi at her findes at virvar af
dyr, som ganske uden hensyntagen til
trafikregler springer ud på vejen foran
trafikanter. Ganske vidst har jeg ingen
erfaring fra slige ting, men det må
formodes at det er usundt for såvel
råbuk som biker at kollidere med en
motorcykel. Udover et hav af råbukke
rummer skoven også en stor mængde
fasaner og godset har deres egen avl
af påfugle, der slet ikke har nogen
forståelse for fædselslove. Ellers er
det ganske hyggeligt at køre her,
da vejene er snoede, og lyset kastes
ind mellem træerne, så man får en
fornemmelse af fortidens stumfilmssekvenser med dets vekslende lys og
mørke.
Da vi ankommer til mødestedet den
nedlagte benzintank i Ugerløse , er
Mogens allerede ankommet med en
af sine venner hjemmefra. Frank, der
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er den lykkelige indehaver af en 535.
Jeg parkerer min kværn ved siden af
Mogens’ 920’er, og snart efter myldrer
det til med flere og flere motorcykler.
Da klokken nærmer sig ti holder der
15 maskiner på parkeringspladsen, og
Tonny gennemgår regler for kolonnekørsel, da vi har ikke mindre en fire
nye mennesker i blandt os.
Med Birger i front og Tonny bagerst
triller flokken ad snoede veje mod
Reersø. På de åbne områder kan man

findes i verden, som man slet ikke kan
leve uden.
Da vi afholder den første pause, får
rygerne sig en smøg, mens Erik og jeg
får et stykke af den medbragte mad.
Bemærkningerne udebliver da heller
ikke, da det en sjælden gang før er
sket, at Erik og jeg benytter lejligheden til at få lidt at spise. Herregud,
alle ved jo at man som eksryger skal
have et eller andet at gøre med hænderne, og så kan man jo ligeså godt

svagt mærke den kølige brise på læderbuksernes knæ og lår, men i løbet
af dagen stiger temperaturen. Jeg får
for alvor afprøvet mit nye fremrykkersæt, som jeg fik monteret i stedet
for Dragstarens normale fodplader.
Dette giver lidt mere frihøjde, men
til gengæld går det udover hælene på
mine cowboystøvler. Når man kommer for langt ned i svingene, skraber
støvlernes underkant mod asfalten,
og jeg priser mig lykkelig over, at jeg
ikke har taget mine nye vandtætte
cowboystøvler fra Louis i Tyskland.
Så vidt jeg husker, var prisen temmelig pebret, og jeg husker endnu fruens
misbilligende blik på regningen. Det
er måske heller ikke ligefrem pædagogisk at slæbe en motorcykelentusiast
ind i et kæmpe motorcykeltilbehørsmarked i begyndelsen af sæsonen.
Det er ved sådanne lejligheder, man
finder ud af hvor meget der egentlig

gribe om et par franske hotdogs, i stedet for at ligne en anden tumpe, der
ikke ved hvor han skal gøre af hænderne. Efter en række fuldstændigt
urimelige bemærkninger om Eriks og

mine spisevaner, kører vi videre.
Det er bagende varmt, da vi ankommer til havnen i Reersø, hvor vi sætter
os og indtager kaffe og det sidste af
madpakken. Vandet er blikstille og
ikke en vind rører sig. Det er en af
den slags stunder, hvor man hensættes i en slags eksistentialistisk filosofering, og vi taler om, hvor meget
man kunne køre hele sommeren
igennem, hvis ikke man tilfældigvis skulle spilde tiden på et arbejde.
Dette afstedkommer et par ironiske
bemærkninger fra de medlemmer i
klubben, som er gået på pension, og
som slet ikke forstår problematikken.
Vi andre derimod kan se frem til at
det eneste køretøj, vi kan betjene os
af, når vi engang når pensionsalderen
er en rollator.
Da vi atter starter er det Tonny som
kører forrest. Han kender alle de
små veje langs vandet som fører til
Slagelse, og rækken af motorcykler
snor sig gennem landskabet som en
kæmpemæssig skolopender af lak,
krom og læder. Det er ganske morsomt at iagttage folks reaktion rundt
omkring i de små haver. Alle standser
op i deres arbejde og stirrer fascineret
på de buldrende motorcykler. Er der
lidt misundelse at spore i deres blik?
Måske, eller måske er det bare beundring.
Klokken er to om eftermiddagen, da
vi ankommer til Tonny og Gittes do-
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SÆLGES
Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 53.900 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

SÆLGES
Virago XV1100
Årgang.1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 83.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

SÆLGES
Ombygget XS 650 Yamaha
Årgang. 1976
Pris: 19.500 kr.
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515
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micil i Slagelse, og efter en kold bajer sætter vi os til bords
i haven. Det er varmt, og lædertøjet er skiftet ud med
shorts og t-shirts. Gitte kommer ud med adskillige kaffekander, og Tonny, iført korte bukser og lyserøde bageluffer, serverer sin kreation udi bagværk med æbler og kanel.

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
Autoværksted: Tlf. 75 16 70 44

Herved afslørede næstformanden helt nye talenter, som
kunne tilføjes hans mange positive egenskaber, og alle
kastede sig over kagen.
Efter et par timer forlod de fleste af os Slagelse og vendte
næsen mod Ugerløse. Der er en egen charme, når man hen
på eftermiddagen eller aftenen vinker farvel til medlemmerne, mens de en for en forlader kolonnen. Men fra at
have været en dag, hvor intet opsigtsvækkende skete, var
den tæt på at afslutte med en ulykke. I Ugerløse blinkende
Kaj og Bent til højre, hvilket der ikke var noget odiøst i,
da begge skulle dreje til højre. Problemet var bare, at en
bilist tolkede dette, som om vi alle sammen skulle dreje og
drønede lige ud foran Hanne. Heldigvis kørte vi ikke særligt hurtigt og nåede at bremse, men jeg har oplevet denne
situation en gang før, hvorfor jeg råder jer alle sammen til
at passe på.
Dette lille optrin ændrer dog ikke på den kendsgerning
at solen fortsat skinner, at bladene først for alvor er ved
at folde sig ud nu, at sæsonen kun lige er startet og at der
forhåbentlig bliver rigtigt mange lejligheder til at glide
gennem landskabet , i hastigt eller adstadigt tempo, alene
eller i flok.
Vi ses derude.

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Årgang Model - farve

Km

Pris

2000

XV 535 Virago DX sort/bronce, fuld
servicebog, 1 kvindelig ejer, fremtræder
100 % som ny

2

69.900

2000

XV 535 Virago DX rød/elfenben, 1 ejer,
servicebog, silvertail, bred/ forlænget
forgaffel, fremflytter + meget andet

2

64.900

2002

XV 535 DX grøn, vindskærm, sissybar,
tasker, toolbox, servicebog

19

59.900

1995

XV 750 Virago bordeaux/sort, service

38

69.900

1987

XV 920 Virago, sort, meget velholdt

74

34.900

1995

XV 1100 Virago bordeaux/sort, rask
udstødning, fremflytter, tasker, ekstra
lygter, måske Danmarks flotteste

31

79.900

1998

XV 1100 Virago, 1 ejer, fremflytter,
sidetasker, bagagebærer

66

59.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, servicebog,
1 kvindelig ejer, ekstraudstyr for ca.
18.000 kr.

2

89.900

2001

XVS 1100 Dragstar, 1 ejer, fremflytter,
sidetasker, ekstra chrom + lygter, toolbox, specialsæde, alarm, + meget andet

14

109.900

Se billeder af cyklerne på www.steens-mc.dk
Motorcykler købes kontant evt. bytte med bil,
campingvogn eller autocamper
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SÆLGES
Virago XV750
Blåmetal
Årgang 1993
Kørt 45.700 km
En flot og velholdt MC Importeret
fra Tyskland i 2001, har de originale
tyske papirer. Altid vinteropbevaret
i opvarmet garage.
Pris: 42.500 kr.
Henvendelse
Tom Jakobsen (3169)
Tlf. 60 29 72 41

SÆLGES

Virago XV 1100
Årgang 1998
Kun kørt 39.000 km.
Alt i udstyr.
Der medfølger
originale dele, samt
rygsæk til sissibar.
Pris:kr. 85.000
Henvendelser:
Erik Kvist (2745)
Mobil 9612 7333 eller
9741 1430
mail:ek@vestforsyning.dk

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
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Plads til din
annonce

Plads til din
annonce

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Faktureringspris:
325 kr. - for 4 udgivelser.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

Det er muligt at nøjes med
3 udgivelser - pris aftales særskilt.

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Elisabeth Aude, Bøgevangen 2, 4622 Havdrup

XVS950A Midnight Star

Kampagnepris 119.998,SPAR kr. 20.000,Kun så længe lager af 2009 model haves!
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XVS950A Midnight Star
www.yamaha-motor.dk

