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Forsidebillede: Tonny Nielsen med sin Yamaha
Midtnight Star 1900
Fra redaktionen.
Da jeg i sin tid påtog mig hvervet som redaktør for
bladet, var det dels fordi jeg synes, at bladet er en vigtig
del af vores klub, men også fordi jeg så frem til at eksperimentere med spændende ideer og design. Både Helene
og Gitte havde hvisket mig i ørene, at det største problem
var at få stof fra jer medlemmer (hvilket jeg naturligvis
stadig håber på), men i min barnlige naivitet tænkte jeg,
at jeg vel altid kunne flikke en eller anden ”løgnehistorie” sammen, hvis jeg manglede noget at fylde ud med.
Min store opgave som redaktør blev imidlertid en helt
anden. Banale opgaver som at indsætte et billede eller
placere en tekst resulterede i 75 fortvivlede forsøg og selv
nu, på trods af Helenes ihærdige indsats på at forklare
mig systemets finurligheder, føler jeg mig som en lettere
retarderet hver gang jeg redigere de mest elementære
ting. Jeg ser dog frem til at kunne udføre disse funktioner
med samme lethed som mine forgængere, indtil da vil jeg
bede om jeres overbærenhed, hvis design ikke lever helt
op til forventningerne.
Dette mit første blad bliver udgivet i dyb taknemmelighed over Helenes grænseløse tålmodighed overfor min
manglende tekniske kunnen.
Redaktøren (2945)
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Tak for alt.
Mandag d.15 april sov vores formand Kjeld Gran Jacobsen ind efter 4 ugers kamp med en hjerneblødning. En hjerneblødning som Kjeld fik under vores generalforsamling. En del af klubbens medlemmer var omkring Kjeld i det kritiske
øjeblik og det var klubbens ve og vel der blandt andet var på Kjelds læber til det sidste.
Kjeld var i sit medlemskab af Turklubben særdeles aktiv og hjælpsom med alle store som små ting der skulle ordnes,
og det skal nævnes at Int. Træf på Klinteborg samt Turklubbens arrangement af generalforsamling i DK regi, ikke
kunne mønstre den samme kvalitet uden Kjelds hjælp. Kjeld henvendte sig til klubben med den indstilling der betød,
at ingen spurgte Kjeld om hjælp, men netop at Kjeld altid vidste hvad han kunne tilbyde klubben og tog øjeblikkelig
ansvar for arrangementerne afholdelse. Det har været en fornøjelse at køre ture med Kjeld på samme høje niveau, som
det var at arbejde sammen med ham, til alles glæde i Virago DK som i Turklubben.
Kjeld blev bisat lørdag d. 20 april på en smuk solskinsdag hvor klubbens MCér var med til at sende Kjeld ud på sin
sidste tur. Kjeld, vi vil savne dig og må solen altid skinne på dit minde. Tak for alt.

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 informationer 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.
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Min motorcykel. Dragstar XVS 1100 CLASSIC
Af Claus Tassing(2945)

Så længe jeg har været medlem af Virago
Danmark, har der altid været handel i
klubben med nye og brugte maskiner.
Derfor synes jeg at det kunne være interessant at høre om jeres erfaringer med de
forskellige maskiner, således at nye købere
har muligheden for at få en helt upartisk
vurdering af de enkelte maskiners fordele
og ulemper. Husk på at den model, som
nogle mener, er gammel og velkendt, måske er helt ukendt og ny for andre. Skriv
derfor til mig og fortæl om netop din
maskine, og husk på at alle modeller har
interesse uanset størrelse og alder.
Jeg havde ved flere lejligheder set
Dragstar’en på træf og lignende og
faldt med det samme for designet.
Dens klassiske gammeldags HD-look
tiltalte mig, men ved første øjekast,
syntes jeg, at den virkede tung og
klodset sammenlignet med Viragoen.
Alene udseendet af den fik mig til at
overveje, om jeg overhovedet kunne
takle sådan et skrummel. Det var
først, da en af mine klubkammerater købte en sådan model, at jeg fik
lejlighed til at prøve den. Og jeg blev
i sandhed overrasket. Instrumenteringen var fuldstændig magen til min

gamle Viragos, så jeg havde ingen
problemer med at anvende disse. Den
virkede umiddelbart lidt bredere at
køre på, og den var ikke så villigt til at
smide rundt med i svingene, men jeg
vænnede mig hurtigt til den og blev
enig med mig selv om, at dette skulle
være min næste maskine. Skæbnen
ville imidlertid, at den blev taget ud
af produktion, så jeg fik travlt med at
overtale min bedre halvdel om nødvendigheden af at købe denne model.
Det lykkedes mig at få fingre i den
sidste sorte Dragstar i Danmark, og
som alle nye maskiner havde den fem
års garanti. Dette viste sig desværre at
være en stor fordel, da starterrelæet
stod af efter kun et års kørsel. Heldigvis blev dette dog betalt af Yamaha,
og det skal siges, at jeg ikke sidenhen
har haft problemer med den. Den har
nu tilbagelagt lidt over 50.000 km, og
kørt i næsten al slags vejr, fra styrtende regn, iskoldt slud til bagende
sol. Jeg har skiftet de oprindelige
fodplader ud med et fremrykkersæt,
ligesom standardstyret er udskiftet
med et højere og mere behageligt af
slagsen. Fremrykkersættet giver også

en lidt større frihøjde, hvilket er en
fordel, da de gamle fodplader meget
let skrabede på i svingene. Ligeledes
skyndte jeg mig at skifte standardsædet ud med et Mustangsæde. Jeg kender flere, som er udmærket tilfreds
med standardsædet, men måske er
min bagdel mere følsom en de flestes,
for jeg følte det, som om jeg sad på et
spækbræt efter kun ganske få kilometer med de deraf følgende smerter i
de nederste regioner. Allerede inden
jeg fik motorcyklen leveret, var de
oprindelige lydpotter udskiftet med
et par Vance and Hines af slagsen,
hvilket gav den en behagelig dyb
buldren, som dog ikke var generende
på langture. Med sine 300 kilo kan
den godt være lidt tung at bakse med
på træfpladser med ujævnt græs, men
jeg tror aldrig, at jeg har haft brug
for hjælp til at bakke med den, selv
ikke når det gik lidt op af bakke. Jeg
har haft mange skønne stunder på
den og været rundt i England, Frankrig, Luxembourg, Holland, Belgien,
Tyskland, Sverige, Norge og Finland.
Som tingene er i øjeblikket, er der ikke
rigtig nogen maskiner, som jeg kunne
tænke mig at udskifte den med, men
måske kommer der nye modeller, når
den engang er slidt op. Jeg savner lidt
Wildstar’ens langsomme tomgang,
men ikke dens vægt. Desuden har
jeg mere fidus til kardantrækket end
til disse nymodens remtræk. For at
holde kilometertallet på Dragstar’en
lidt nede, racer jeg af og til rundt
på en Suzuki Marauder, men her er
kædetræk og det er sandt og sige
ikke ligeså vedligeholdelsesfrit som
Dragstar’ens kardan. Af gode grunde
har jeg aldrig prøvet Dragstar Custom, men nogle har fortalt mig at den
kan have en tendens til at voble lidt
ovenpå midterstriberne på asfalten på
grund af det smalle forhjul, ligesom
man nogle gange kan opleve det på
Viragoen. Dette har jeg aldrig haft
problemer med på Classic-modellen.
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Virago Sydjylland
pokal for bedste
træf.
Det er en vandrepokal.
Vort vintertræf
i Hjartbro i november 2012, fik
vi meget ros for.
Vi vil fremover
holde mindre
træf lige som det
sidste.
Sjælland holder
et lille træf den
2.-3. marts 2013.
Virago Syd’s generalforsamling den 26.
Der bliver sendt
en sms ud til vore
januar 2013 – og hvor vi samtidig holdt
Årets julefrokost.
medlemmer om
evt. deltagelse.
Vor generalforsamling blev igen i år
De støttede os så vi vil også gerne
holdt i god rod og orden.
støtte dem.
Her er uddrag af formandens (Jelsi’s)
Der blev lavet en Syd tur (Ø tur)
beretning:
sidste år til Sverige. Det var en meget
Sjælland afholdte generalforsamling i
kold tur, men det var en god tur.
Virago Danmark sidste år. Til denne
Der bliver igen i år lavet en ”Ø tur”.
generalforsamling fik Virago Syd en
John havde forslag om Sverige hvor

hans bror bor, men det er meget,
meget langt at køre.
Beretningen blev godkendt.
Alle blev genvalgt – klap, klap, klap.
Vi skal igen have en ”ø tur” som alle
de andre år.
Denne gang skal Irene og Helge arrangere turen – hvor går den mon
hen?
Ja, vi må vente og se. . . . .
Næste Virago Danmark’s generalforsamling holdes hos Ole Nyhøj i
Mojbøl den 24-25-26 maj 2013.
Ole har fået grillmester til lørdag.
Der kommer musik lørdag aften, men
hvad der ellers skal foregå, aftales hos
Ole som snarest indkalder til møde
hos ham.
Dejlig mad, hyggeligt selskab, men
ikke sjovt at køre hjem i det snevejr,
men det gik.
Ref. Irene Johannsen (2877)

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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Så er den nye sæson i fuld gang og vejret begynder at bedre. Sammen med en ny sæson kommer også nyt kontingent
for 2013.04.22
Så her er restancelisten på de, som mangler at betale kontingent:

Klubben har pt. 312 medlemmer, hvor af 242 har betalt, så har du glemt det - eller er der måske sket en fejl eller er
opkrævningen blevet væk. Så kontakt den medlemsansvarlige, så vi kan få opklaret misforståelsen.
Siden sidste blad er følgende nye medlemmer kommet til:
Christian Pedersen, København S
Conni Elinor Jørgensen, Egernsund
Lars Buhrkall, Ribe
Peter Pedersen,Gilleleje
Søren Bøge Pedersen, Klampenborg
Bo Breuning Depner, Vanløse
Alex Gaardboe, Kr.Stillinge (v. Slagelse)
Henrik Olsen, Middelfart
Jesper Pedersen,Farsø
I ønskes velkommen til 
Igen i år har vi æren af nogle 20 års jubilæer. Følgende medlemmer har været med i 20 år:

Jan Grubbe
Kurt Nykjær
Claus Ørnfeldt Willemoës
Heidi Sten Jensen
Lars Vilhelm Paulsen
Christian T. Pedersen
Preben Ramskov
Finn L. Tregub
Stort tilykke, vi håber på I bliver lidt endnu 
Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen hos Virago Syd d. 25. maj. 2013, så jeg kan sige pænt farvel.
Jeg forlader bestyrelsen efter 3 år. Det er tid til at der kommer nyt blod. Så har du lyst til at stille op til landsbestyrelsen, så kom frit frem.

Tilbagelænede hilsner ”Aude” medlemsnummer 808



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Virago MC Club Danmark
Lørdag d. 24 maj 2013 kl. 11.00 hos
Ole Nyhøj, Møjbølvej 2, Øster Lindet,
6630 Rødding

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
Tage Knudsen har fremsat forslag om at Generalforsamlingen 2014 rykkes en uge frem, således at man kan køre til
Internationalt Træf i Tyskland i samlet flok.



Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013

Vedtægter for Virago MC Club Danmark 2011
§ 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”.

§ 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 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 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.

generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen er at
betragte som ikke opløst indtil den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

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

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

§ 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.
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
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Side 8 cyklen

Yamaha Star Bolt Raven 942 ccm.
Enkelt overliggende knastaksel. Luftkølet motor med 60 graders vinkel, enkelte skiver i bølgeform. Den er ikke, som
sine tidligere cruiserbrødre udstyret med en masse krom, men lakeret med matte farver , som måske kan gøre pudsearbejdet lettere. Med en siddehøjde på kun 69 cm kan selv de mindre motorcyklister køre dyret. Det vides endnu ikke om
og hvornår maskinen kommer til Danmark ligesom prisen endnu er uvis. Vi glæder os ikke desto mindre til endnu et
skud på stammen af cruisermodeller fra Yamaha.

Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges : Yamaha Virago XV 535.
Midt på Fyn står denne flotte motorcykel til
salg.
Sissy Bar, fremrykkersæt, vindskærm, lædertasker, ekstra udstødning medfølger.
Årgang 1999 har kørt 35.600 km.
Altid stået i opvarmet garage, pudset og
plejet.
Pris 48.000.
Henvendelse : Frank og Kirsten (2253)
Tlf. 40921827
Mail : bonso-vov@hotmail.com
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Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013

Generalforsamlingstræf i Virago Danmark
Fredag den 24./5. 2013.
Møjbølvej 2, Øster Lindet,
6630 Rødding
Der vil være mad til alle, uanset hvornår de kommer, og måske
også en enkelt pilsner.
Musik fredag og lørdag.
Prisen for ikke medlemmer er 150 kroner, hvilket dækker 2xmorgemad og 1x aftensmad lørdag.
Tilmelding til generalforsamling, sidste frist er mandag den 20
maj på Tlf. 2814570, eller mail. olenyhoj@live.dk

11

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013

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 sidder
perioden ud, hvis han/hun flytter ud af
regionen 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

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

§ 8 Økonomi

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

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
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§ 9 Lokalafdelinger

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, Danmarks Buen
og Virago mærket kan kun købes af
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
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Budget
2014
106.500
3.500

110.000
30.000
25.000
3.500
3.200
3.200
500
20.000

500
85.900
500
4.000
1.000
200
3.500
1.000
1.000

11.200
97.100
12.900

Virago MC Club Danmark
Generalforsamling 2013












































Fra kasseren:
For at synliggøre hvordan vores penge bliver ”kastet” ud på de forskellige aktiviteter har jeg forsøgt
at sætte det op i lagkageformatet. Og denne gang
er det i det format der ikke feder. Procenterne er
baseret udfra vores 2012 tal.
Som det fremgår er News det der virkelig koster.
Ud af de kontingentkroner som vi indbetaler ryger
48% af dem til News dvs. ud af de 375 kr. vi indbetaler i kontingent går 185 kr. til News.
Generalforsamlingen koster hvert medlem 58 kr.
Web er den billige del med kun ca. 11 kr. Og de
kære bestyrelsesrødder er også billige i drift. De
koster kun hvert medlem 30 kr. Og så er vi faktisk
blevet gode til at spare op. Hele 92,31 putter vi i
sparegrisen..
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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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Til sydens ”varme” med Virago Midtsjælland.

Claus(2945)
Det var en pæn lille flok, som havde
samlet sig for at køre sydpå. Særlig
varmt var det nu ikke, og selvom vi i
adstadigt tempo bevægede os længere
og længere syd, syntes varmen heller ikke at indfinde sig. Det var Erik,
som havde arrangeret turen, hvorfor
det naturligvis også var ham, der
kørte forrest. Dette viste sig at være
en fordel. Ikke alene var han stedkendt, men på trods af at han havde
afstået fra at indtage de obligatoriske
fire franske hotdogs på turen, kunne
han dog yde et udmærket læ for os
andre. Det ville være uhøfligt at kalde
Erik stor, men det skal siges til hans
ros, at det først var, når han skiftede
vognbane, at vi andre opdagede, at
vi kørte i strid modvind. Selvom vi
ikke havde kørt så forfærdelig længe,
var vi dog omsider kommet sydpå.
Ikke så meget som man måske kunne
have ønsket sig efter temperaturen at
dømme, men vi opdagede snart, at

mange ting virkede ganske anderledes hernede. Nej, vi befandt os ikke i
Spanien eller Italien. Sandheden var,
at vi ikke var kommet længere end til
Maribo. Dette var imidlertid også nok
til at give et fyldestgørende billede af
det, vi kalder udkants Danmark. Mere
end halvdelen af husene stod tomme,
og tidens forfald var så småt ved
at indfinde sig. Det var som at køre
rundt i en spøgelsesby.
Nåh, omsider gjorde vi holdt ved
færgelejet, hvor vort aller sydligste
medlem snart troppede op, Marlis fra
Hamburg. Færgen lod meget tilbage
at ønske. Her var hverken toldfri
forretninger, cafeteria eller soldæk.
Det med soldæk kunne nu også være
lige meget, da skyer hang blytungt
over den lille flok. Heldigvis havde
vi reserveret campingvogne på vores
endelig destination, hvilket også
gjorde at mængden af oppakning var
begrænset. Gitte, som kørte bagerst
i bil, havde sørget for at medbringe
de allermest nødvendige ting som

Blå Gajol, Gul Gajol, Captain Morgan
Rom, lidt whisky og et par kasser
bajere. Vi fik møvet os om bord på
færgen mellem nogle af de fastboendes biler, og da de fleste af os var helt
ukendte med den ø, vi skulle besøge,
fik Tonny en detaljeret beskrivelse af
campingpladsens placering. Første vej
på venstre hånd, ja, det var jo nemt.
Vi skulle med andre ord overnatte
på den mest sydlige del af øen. Dette
ville give os mulighed for at udforske
hele området i løbet af de kommende
dage. Uden større vanskeligheder
fandt vi campingpladsen (øens
eneste) og efter en del søgen, fandt
vi også én som kunne anvise os vort
natlige logi. Udmattet efter køreturen
fra færgen(50 meter), fandt vi et par
klapstole og knappede et par bajere
op. Nogle af konerne gik på sightseeing for at studere campingpladsens
sanitære forhold, men kom snart
tilbage ganske rystede. Med en endnu
halvfyldt bajer fulgte jeg konen op til
toiletterne, for under hendes kyndige
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fremvisning at kunne inspicere tingenes tilstand. Naturligvis var konernes
hysteri ganske ubegrundet. Her var
en af de mest mageløse kolonier med
talrige eksemplarer af både Tegenaria Domestica, Tegenaria Atrica
og Amaurobius Similis ( eller på
dansk lille og stor husedderkop samt
føromtalte smukke eksemplarer af
huskartespindere) Det er beklageligt,
at fruentimmer har så lidt interesse
i den natur som omgiver os. Jeg har
sjældent set så mange eksemplarer
på et sted. Således beroliget over, at
kvindernes reaktion var fuldstændig
ude af proportioner, satte jeg mig igen
ned for at knappe endnu en bajer op.
Det var på dette tidspunkt, at en af
fruerne påpegede nødvendigheden
af at holde sig ædru, når vi skulle
udforske øen. Således aflastet for
oppakning trillede vi ud fra pladsen
og gjorde holdt på øens hovedfærdselsåre. Uvist af hvilke grunde, kom
jeg til at holde forrest, hvilket også var
årsagen til, at jeg skulle føre an i dette
fuldstændigt ukendte terræn. Grebet
af den sædvanlige pionerånd startede
jeg maskinen, da alle ni motorcykler
var kommet ud til vejen. Uden hverken GPS, kort eller kompas begyndte
jeg at trille nordpå. Nu er Fejø en del
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mindre end både Australien og Island
og andre øer, man lige kan komme i
tanker om. Faktisk havde jeg en følelse
af at måtte gøre holdt på øens nordligste punkt, da den sidste motorcykel i
gruppen var sat i gang. Vi havde passeret en Q8 tank, sådan én som vi i det
øvrige Danmark forbinder med 12 benzinstandere, varme hotdogs, smøger,
chips, småkager, kolde drikkevarer og
andre livsnødvendige fornødenheder.

Her var en tank med en benzinstander, som var blevet aflåst klokken
2 om fredagen og først ville blive
åbnet igen mandag klokken 10. Der
var ikke nogen kiosk i forbindelse
med tanken, og den nærliggende
købmand havde samme åbnings- og
lukketider som tanken. Panikken
begyndte at brede sig. I øjenkrogen
så jeg Eriks fortvivlede mundvig
dirre ved tanken om at skulle undvære de obligatoriske fire franske
hotdog. Øens størrelse begrænsede
heldigvis også forbruget af benzin.
De tog sådan nogle lunde ti minutter, så havde vi studeret alle Fejøs
highlights: bådhavnen (0mfattede på
denne årstid 2 både), burger- og isbaren (lukket de næste seks måneder)
og den lokale marmeladefabrik (som
sandsynligvis havde lidt konkurs to
år før Berlinmuren faldt).
Bare rolig, jeg har jo bestilt plads på
den lokale kro, smilede Erik, hvilket
fik alle til at ånde lettet op, lige indtil
vi så overraskelsen i kromutters øjne.
Dette havde hun ikke hørt noget om.
Jeg tror, at man vanskeligt kan forestille sig den rædsel, som var at spore
i alles øjne. Ingen chips, chokolade
og lakrids fra den lokale benzintank
og nu heller ingen aftensmad. Jeg

News

havde ikke prøvet at gå sulten i seng,
siden min mor serverede stegt lever
engang i begyndelsen af tresserne.
Og nu stod vi overfor de ufravigelige
kendsgerninger, om at skulle undvære mad, indtil færgen hentede os igen
næste dag. Måske havde de på denne
afsidesliggende ø ikke set så mange
udsultede mennesker som vi andre
(spørgsmålet var om
man overhovedet
kendte til begrebet Tv
her), for efter at have
kastet et kort blik
på de mange bedrøvede øjne beroligede
kromutter os med, at
hun nok kunne finde
et eller andet frem. Da
vi jo af gode grunde
heller ikke kunne
købe morgenmad hos
købmanden, skyndte
vi os at bestille morgenmad på kroen den
følgende dag. Hvem
vidste, hvornår vi
ville støde på en tank
med fire franske hotdogs igen på Sjælland.
Således faretruende
tæt på sultedøden

blev vi reddet på målstregen med
kroens hakkebøffer med brun sovs og
kartofler og det helt store brunchbord
den følgende morgen. Dette gjorde,
at vi den følgende aften var i stand til
at løse hele verdenssituationen over
et par kolde bajere lidt Gajolvand og
en irish coffee. Man kan foranlediges
til at tro, at der på sådan en ø hersker

anarki, når nærmeste politi er fire-fem
timer borte, men det er bestemt ikke
tilfældet. Der gik under fem minutter
efter, at vi var ankommet, til hele øen
var bekendt med vores tilstedeværelse og overalt, hvor vi trillede rundt,
blev vi mødt med vinkede hænder
og ærbødige nik. Tag dog ikke fejl.
Dette er en ø og alle muligheder for at
stikke af, hvis man har foretaget sig
noget i strid med loven, er umulige.
Derfor bliver eventuelle indbrudstyve
også pågrebet ved færgelejet. Ingen
tyv ville kunne slippe af sted med at
tilegne sig en af øens biler, da færgemanden kender alle køretøjer fra øen,
så hvis en bil kører om bord uden den
rette ejer, vil politiet vente på fastlandet. Smart, når nu politiet ikke er lige
rundt om hjørnet.
Da vi næste dag tog afsked med øen
og kørte om bord på færgen, var vi
alle enige om, at det havde været hyggeligt, men at det var stærkt begrænset hvor meget, der egentlig foregik
på Fejø. Hjemturen gik planmæssigt
kun afbrudt af et enkelt ophold med
indtagelse af fire franske hotdog.
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crazy horses mc
obs
ny dato

holder trÆf
d. 14.-15.-16. juni 2013

obs
ny dato

vi prØver noget nyt!
i År holder vi vores som altid hyggelige trÆf i uge 24.
der vil som der plejer vÆre noget fast fØde og
massere af vÅde varer til at skylle ned med. det er
som altid til fornuftige priser, sÅ alle kan fÅ fyldt
maverne og fugtet den tØrre plet i ganen.
blended brew vil lØrdag spille op til lidt rysten rØv
og vrikken med hofterne, sÅ pak teltet og tag den der
stÅr nÆrmest og kom og vÆr med til at lave et trÆf
der sparker numse.
fÆllestur til stenlØse mc lØrdag
vi Åbner dØrene fredag kl. 15.00 og lukker ned igen
sØndag kl. 12.00
sÅ vÆr klar til en weekend med hygge og godt
selskab.
hÅber vi ses!
hilsen
crazy horses mc
vrangstrupvej 91,
4171 glumsØ.
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Pressemeddelelse:
Nye tiltag for 2013
I bestræbelserne på at levere de ultimative oplevelser på
motorcykel i USA til markedets billigste priser, er det
lykkedes rejseselskabet MCUSA at lave en flerårig fastprisaftale med Harley Davidson Road Group som ud over
at sikre MCUSA de bedste modeller i Harley Davidson´s
touring program også sikrer grundlaget for at vi kan fastholde vores prisgaranti på motorcykelturene. Prisgarantien som er meget populær går i alt sin enkelthed ud på,
at kan man finde tilsvarende rejse, med samme indhold
til en billigere pris, giver MCUSA kr 1000,- i findeløn og
matcher samtidig prisen.
Markedes bedste Rejseforsikring Det er i år også lykkedes
os at få en helt special tilpasset rejseforsikring til vores
rejser, som tilgodeser vores gæster på flere områder herunder en særlig dækning af selvrisiko på lejede køretøjer
på 10.000, hvilket normale rejseforsikringer ikke dækker.
Vi er naturligvis glade for at vores kunder nu kan nyde
fordel af de særlige gunstige dækninger som gæst på
vores ture.
MCUSA kan dermed melde 110% klar til 2013 sæsonen,
med det mest spændende program. Udover danmarks
mest populære kyst til kyst tur, som allerede er næsten
udsolgt i 2014, så byder året på en spændende rundrejse
i Florida, Arizona/Utah/Route-66 turen som er en kombination af Indianerreservater – Den klassiske route 66 og
en perlerække af USA’s flotteste Nationalparker- En drøm
for naturelskere. 2012 blev en fantastisk premiere på Highway-1 turen, og vi er så betaget af turen langs Stillehavet
at vi har valgt at denne tur nu er en fast del af programmet. Et must for dem som elsker landevejen det frie liv og
de små bagveje med masser af sving og stigninger op og
ned langs Stillehavet med havgusen drivende ind fra vest
og spektakulære udsigter undervejs.
Alle ture er med 2 danske guider, følgebil, 3 stjernet poolhoteller samt spændende udflugter. MCUSA er naturligvis medlem af den danske rejsegarantifond. Læs mere om
de enkelte ture på hjemmesiden www.mcusa.dk, hvor der
bl.a. er dag-til-dag beskrivelser på de enkelte ture. Her
finder du også alt nødvendig information om prisgaranti,
rejsebetingelser, kalender m.m.
år med billige mc-rejsr har sat sig i dk bevidsthed
ingen selvrisiko

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

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er

Årgang Model - farve

Km

Pris

2001

XV 250 Virago koks, 100% som ny, original

10

24.900

2000

XV 535 Virago DX rød/ elfenben, en ejer, bred
og forlænget forgaffel, servicebog, smart
bremseskive ,silvertail, sissybar, fremflytter

2

59.900

2001

XV 535 Virago DX sort/bronze servicebog,
1 kvindelig ejer, sissybar, bagagebærer,
effektudstødning, fremtræder 100% som ny.

2

56.900

2002

XV 535 Virago DX sort/bronce, sissybar,
vindskærm, varme i håndtag

17

54.900

2002

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

19

54.900

1995

XV 750 Virago, boudeaux/sort, 2 nye dæk,
servicebog, cromhåndtag, toolbox, trådhjul

38

59.900

1995

XV 750 Virago, rød, tasker, styrtbøjle ,
silvertailudstødning, og ekstra fodhviler

25

44.900

1987

XV 920 Virago sort, meget velholdt

74

29.900

1998

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

66

49.900

1999

XV 1100 Virago, rød, 1 ejer, servicebog,
silvertail, fremflytter, ekstra lygter

5

69.900

2008

XVS 650 A Dragstar Classic, sort, 1 ejer,
servicebog, udstyr for ca. 18.000 kr.,
effektudstødning, sidetasker, vindskærm

2

79.900

1997

XVS 650 Dragstar, orange, bemærk km

15

49.900

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 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
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV1100
Årgang 1998
58000 km
Flot og velholdt
Pris: 73.500 kr.

Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 48.000 kr.
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XVS950A 2010 pris 119.998,- • XVS950A 2012 pris 125.998,XVS1300A 2011 pris 149.998,- • XVS1300A ”Unified brake system” 2011 pris 154.998,XV1900A 2009 pris 219.998,- • XV1900A “Unified brake system” 2012 pris 279.998,-

Yamaha Custom 2012

Find nærmeste forhandler på www.yamaha-motor.dk

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

Own the highway !

