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Fra redaktionen
Jep - så blev det for alvor sæson, og de fleste af jer har nok
for længst været ude på den første tur.
Her på redaktionen går det lidt mere trægt, for der skal
jo indøves nye vaner med at klargøre og pudse, og hvad
ved jeg.
Det gi’r travlhed i det lille hjem, når man har erhvervet
sig en model, der altid forventes at være ren og blank!
Jeg har også opdaget, hvorfor det tager så lang tid - der er
jo langt flere kringelkroge at komme efter, end i selv det
største parcelhus!
Det er derfor med pudseklude og diverse shine-produkter i hænderne, jeg takker af for denne gang som redaktør af Virago News.
Det kommer nemlig til at
knibe med tiden til at lave
blad, når der også skal være
tid til alt det andet, ikke
mindst ”My little beauty”.
Selv en lille model kræver jo
noget :o)
Så vi ses derude, på landevejen og til sommerens træf
- på to hjul :o)
GSH (394).

www.masi-import.dk
tlf. 59 47 00 46
www.highwayhawk.com
anviser nærmeste forhandler
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Nyt fra bestyrelsen
Ja så sidder jeg her igen, for sidste
gang i denne omgang, da jeg har købt
ny motorcykel. Jeg fået et godt tilbud
fra Suzuki, og må derfor trække mig
som formand
MEN - jeg bliver stadig ved med at
være medlem af VMCCDK da jeg
mener, vi har en rigtig god klub.
Skuden er vendt, der er ved at komme
flere medlemmer OG der er kommet 2
NYE lokalklubber mere inden for det
sidste halve år.
Jeg kan hermed sige (skrive) tillykke
til den nye lokalklub på stammen Virago København, tillykke og velkommen til jer, se mere på deres hjemmeside, det lyder lovende.
Topdanmark har opsagt forsikringsaftalen med os, men det vil ikke vedrøre jer, som har forsikret hos dem. De
skulle efter sigende have sænket præ-

mien på mc-forsikring, og hvis ikke,
syntes jeg I skal tage kontakt til dem
for at høre om en prisnedsættelse.
Det kan nævnes, at vi arbejder på at
få en ny aftale i stand med et andet
selskab, men det vil I høre mere om
når vi ved mere.

Ellers venter vi alle vel bare på at
temperaturen skal stige lidt mere, så
vi kan komme ud på vores ny pudsede MC.

Der har været afholdt mc messe i København og Herning, og der skal lyde
en meget stor tak til dem som deltog
ved disse for den KÆMPE store indsats, som der blev ydet.
Det er TURKLUBBEN i København og
JELSI OG CO i Herning (I kan jo nok
når det skal være). Med det jeg har
hørt, gik det vist over al forventning.
Jeg kunne desværre ikke selv deltage,
da jeg var en tur på News Zealand for
at besøge min datter. Hvis der er nogen
som kunne tænke sig en tur der ud,
kan det varmt anbefales, det er nok et
af de bedste MC steder i verden.

Til slut - vi er i bestyrelsen ved at
lægge sidste hånd på regnskaberne og
lignende inden generalforsamlingen,
som i år afholdes i LYNGE den 31.
maj, så sæt kryds i kalenderen, pak
mc’en med telt og pose, og kom og
feste sammen med alle vi andre, for
jeg tror det bliver en kanon weekend
over there.
Jeg ønsker jer alle et RIGTIG godt og
uheldsfrit MC år.
MED TILBAGELÆNET HILSNER
Formand
Tage Knudsen (1992)

Er du kommet til skade
i trafikken? – på jobbet?
i fritiden?

Så kontakt os på tlf. 3330 8990
for en drøftelse af din sag,
eller læs mere på

Foto: Bent Nielsen (2849)

Modsætninger mødes...

www.troelsnielsen.dk

Vimmelskaftet 41B, 3 - 1161 København K
Erstatning for personskade


Foto: Tage Knudsen (1992)

Er din økonomi i form?
%R DINE LÍN RIGTIGE (OLDER DINE FORSIKRINGER TRIT MED DIN HVERDAG 3PARER DU NOK OP TIL
PENSIONEN %R DINE PENGE INVESTERET OPTIMALT
+AN DU SVARE JA TIL ALLE OVENSTÍENDE SPRGSMÍL ELLER KUNNE DIN KONOMI GODT TRNGE
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Har ”Viggo” mistet strømmen?
Af Steen Rasmussen (2989)
Denne artikel handler om hvordan
ladeanlægget virker og hvordan du
fejlfinder på det.
Det kan være dyrt at prøve sig frem.
Hvis du bruger anvisningerne slavisk
i denne artikel, gør du ikke skade på
nogen dele.
Problemstilling; hvad er defekt?
Batteriet, afladning, ensretteren, statoren?
Du skal kun bruge følgende værktøj:
• Voltmeter til jævn/vekselstrøm.
(De fleste billige til 40-50 kr. kan
måle begge typer spænding)
• Evt. en prøvelampe
• Værktøj til afmontering af saddel
og ledning på batteriet.
• (der kunne også bruges ohmmeter, men det bliver for avanceret.) Vi skal kun finde det som er
defekt.
Viragoens ladeanlæg er opbygget på
følgende måde:
Statoren; I det venstre sidedæksel på
motoren sidder statoren (den sider
stille, deraf navnet) med ca. 18 små
spoler omkring hver deres jernkerne.
De lakerede kobberledninger omkring spolerne er opdelt i 3 separate
tykke ledninger, som man kender fra
husets el installationer. De tre ledninger er samlet i en ”trekant”, forstået
på den måde, at de 3 ledninger alle
har forbindelse med hinanden. Det
er det, som gør det muligt at teste
ledningerne for brud. De tre ”stive”
ledninger bliver samlet med 3 hvide
bløde og bøjelige inde i sidedækslet
og kommer ud i et samlet bundt fra
sidedækslet og ender i et stik, (sidder under sadlen i v /side) der igen er
forbundet med ensretteren.
Der kommer også en anden ledning
ud fra sidedækslet, den er til styring
af tændingen.
Rotoren; er en skålformet ting
monteret på enden af krumtapakslen
og drejer således rundt med samme



omdrejninger som motoren. Rotoren
er skålformet og har ca. 10 – 12 faste
(permanente) magneter monteret.
Rotoren er monteret så den sidder ind
over statorens mange små spoler.
Ensretteren; Opgaven er at lave vekselstrøm om til jævnstrøm og regulere spænding og ampere. Ensretteren
er en lille ”aluminiumsting”, med
noget indstøbt elektronik, som sidder
skruet fast på bagsiden af den venstre fodhviler til bagsædepassageren.
Den er monteret netop der fordi den
under drift bliver varm og benytter
fodhvileren som køler. Ensretteren
har 4 ledninger. De 3 hvide ledninger
er samlet i et stik, med de 3 hvide fra
statoren. Den 4. tykkere røde ledning
er ladeledningen til batteriet over en
30 amp glassikring.
Batteriet; er 12 volt og fungerer kun
ved jævnstrøm & er normalt på ca.
16-20 ampere timer afhængig af ”Viggos” størrelse.
Sådan virker det:
Når motoren er startet løber rotoren
med sine magneter rundt om den stillestående stator og der induceres en
spænding (vekselstrøm) i alle de små
spoler. Denne vekselstrøm løber via
de tre hvide ledninger op til ensretteren, som virker på den måde, at den
kun tillader strømmen at løbe den
ene vej. Der fremkommer således en
pulserende jævnstrøm, - kun i den
ene retning. (det kan ses på forlyset,
som har en svag pulseren i lysstyrken
ved lave motoromdrejninger) Vekselstrømmen er nu blevet til jævnstrøm,
og løber nu samlet ud af ensretterens
røde ledning og strømmen ”fyldes”
på batteriet.
Nu til det spændende!
Vigtigt - advarsel inden du går i gang;
1. Afmonter aldrig batteriets ledninger
når motoren er startet. Spændingen i hele
ledningsnettet kommer langt over 40 volt,

det kan elektronikken og pærer ikke tåle!
Det er batteriets montering i forbindelse
med ladeanlægget, som er med til at regulere spændingen.
2. Afryd aldrig stikforbindelser når motoren kører og lader på batteriet. Der kan
opstå gnister, som hæver spændingen med
skade på div. elektronik til følge.
3. De tests du laver fra denne artikel, med
motoren i gang, sker der ingen skade på
komponenter/elektronik, hvis instruktionerne følges nøje og i rigtig rækkefølge!
Test batteri:
1. Batteriet skal være helt opladet! (
brug evt. en 220v lader )
2. Forbind et voltmeter mellem batteriets + & - pol..
3. Start motoren, ved ca. 2000 til 4000
omdrejninger skal spændingen være
mindst 14 volt og burde ligge mellem 14,3 – 15 volt med fuldt opladet
batteri.
4. Er spændingen over 15,5 volt er ensretteren defekt og må udskiftes.
5. Hvis spændingen er ok fungerer
ladeanlægget. Taber batteriet effekten alligevel, når du skal starte
næste gang, kan batteriet måske være
defekt. Årsagen kan være, at batteriet
har mistet noget af det bly, som det
oplagre strømmen i, eller blyet har
bundfældet sig og kortsluttet batteriet
i bunden af cellerne. Men er der afladning når motoren er stoppet, aflades
batteriet også over tid! Så der må så
testes for afladning til inden batteriet
udskiftes! Se næste test!
Test for afladning: (Motoren stoppet!)
1. Sørg for at der ikke er nogen el forbrugende ting, som er tændt!
2. Afmonter den ene ledning fra
batteriet. Det er nemmest med
minuspolen,(den sorte ledning) den
sidder yderst og er lettest at komme
til.
3. Placer en prøvelampe i serie mellem batteriet minuspol og den afmonterede ledning, alternativt kan
et voltmeter bruges. Lyser lampen
eller giver voltmeteret udslag er der
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et strømforbrug. Så må du prøve dig
frem for at finde ”strømtyven”. Du må
afbryde div. forbindelser på skift til
pæren slukker eller voltmeteret viser
0. (er der monteret ekstraudstyr, start
evt. der) Er der ingen afladning, skift
batteriet!
Fejlfinding på statoren:
1. Find ledningsbundtet (de tre hvide
i et samlet bundt) fra det venstre sidedæksel på motoren, hvor koblingskablet går til motoren. Følg ledningerne, - op til stikket under sadlen.
Stikket adskilles og du kan se de tre
forbindelser i stikket. Du skal nu måle
mellem disse 3 stik/ben på skift, med
et voltmeter, på følgende måde:
2. Start motoren.
3. Voltmeterets 2 ben måles nu ned i
stikket, med de hvide ledninger fra
motoren, på skift. Der skal indbyrdes
mellem de enkelte ledninger kunne
måles en spænding, ved 5000 omdr.
på min. 50 til over 75 volt. Testen går
ud på, at der måles ens spænding
mellem de tre ledninger ved det
samme antal omdrejninger! Er der fejl
vil den ene ledning nok være ”død”.
Ledningen er så afbrudt et eller andet
sted i statoren, som må skiftes.
Pris for gør det selv ca. kr. 1600 til
2500 på ombytningsbasis.

TIPS
 Du kan købe en stator med større ydeevne til Virago
 Uoriginale statorer yder ikke det samme som originale!
 Uoriginale kan ikke ombyttes med renoverede originale!
 Du kan købe en starter, som yder 1 HK mere end den orginale til Virago, pris ca. 4000
 ”Lemmy” har næsten alt i renoverede el-dele, ellers renoverer han dit defekte.
”Lemmy”
MC Elektro
v/Hans H. Nielsen
Johs. V. Jensensvej 13
9800 Hjørring
Tlf. 9892 1454/4028 1859

www.partforyamaha.com
Okay, nu er jeg nem at imponere, men alligevel...
Ved at indtaste model, årgang, etc. får du en oversigt over, hvilke dele fx forlygten består af, samt komplet liste med varenumre, beskrivelse og pris.
Værd at tjekke, hvis du mangler en bestemt dims.
GSH (394)
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”Test” af ensretter:
Her er det udelukkelsesmetoden der
træder i kraft.
Når de nedenfor nævnte tests er ok, er
den sidste fejlmulighed, ensretteren.
Pris ca.600 - 700kr.
1.
Test af batteri er ok
2.
Test for afladning ok..
3.
Test af stator ok.
4.
Forbindelser i stik er ok.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Description
SKU: 42X-84315-01-00
RIM, HEADLIGHT
SKU: 2GV-84321-A0-00
LENS ASSEMBLY
SKU: 11H-84314-00-00
BULB, HEADLIGHT (12V-65/60W)
SKU: 2F9-84375-00-00
SETTING PLATE, BULB
SKU: 2F9-84397-01-00
COVER, SOCKET
SKU: 341-84331-60-00
.SCREW, RIM ADJUSTING
SKU: 1A0-84332-60-00
SPRING, SCREW
SKU: 198-84334-60-00
.NUT, ADJUSTING
SKU: 42X-84124-60-00
SPRING, SET

Req

Price

1

$45.13

1

$47.00

1

$24.81

1

$8.54

1

$17.91

2

$5.19

2

$4.18

2

$2.55

1

$2.34
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Opslagstavlen
Påkørselsdæmpere på autoværn kan
tjene et godt formål ved påkørsel af
biler - men til gengæld kan de
være til fare for motorcyklister. Det er
der mange steder blevet rådet bod på i
det forgangne år.
Af hensyn til motorcyklisters sikkerhed har Vejdirektoratet monteret
beskyttelseskapper på ca. 200 påkørselsdæmpere, som allerede er opsat
på autoværn på de danske statsveje.
Danske Motorcyklisters Råd har
været i dialog med Kompetencecenter
Trafiksikkerhed i Vejdirektoratet om
mere trafiksikkert vejudstyr for motorcyklister. Her blev der især peget
på behovet for at få monteret beskyttelseskapper på de såkaldte påkørselsdæmpere, som gennem de seneste
år er skudt op på det danske vejnet
- især på motorvejene.
Påkørselsdæmperne er udformet med
nogle fremadrettede
flige, som har til
formål at fastholde
biler, som påkører
disse, så bilerne
nedbremses
uden kappe
kontrolleret. Men
hvis de tjener et godt formål ved påkørsel med biler, kan de til gengæld
forværre personskader på motorcyklister.
Derfor påsættes
beskyttelseskappen, som kendes
fra Norge, USA og
Canada, på påkørselsdæmperne på
statsvejene.
kilde: www.vejsektoren.dk

www.opticsplanet.com
Solbriller (og en masse andet
optisk udstyr) i alle prislag til alle
typer.
Guide til at finde den rigtige type,
vejledning i køb, der mangler
ikke noget!
Herfra skal lyde en advarsel - sæt
dig ikke til computeren lige inden
spisetid, for sortimentet er så
stort, at man hurtigt mister fokus!

Virago Syd
Vi har i Virago Syd
d. 15.03.08 afholdt generalforsamling.
Mødet blev afholdt på lovlig vis, og i fred og fordragelighed.
Næsten samtlige aktive- samt passive medlemmer deltog.
Karen (2935)

KALENDEREN
30. maj - 1. juni
Generalforsamlingstræf i Lynge
6. - 8. juni
Till Minne av Swedish Bikemeet - www.highchaparral.se
12. - 15. juni
Internationalt træf i Finland - www.yccf.fi
17. - 20. juli
Skagen træf - www.skagentraef.dk

med kappe

Vidste du...
- at hvis motorcyklen bliver
stjålet, kan den efterlyses den på
www.dmcn.dk?



Kender du det :o)

8. - 10. august
Thy-træf - www.thytraef.dk
14. - 17. august
Fyns MC Festival - www.fynsmcfestival.dk
5. - 7. september
Træf hos Custom VMC Esbjerg - www.cmcesbjerg.dk

News

Side 9-cyklen

XVS 1100 Dragstar tilhører
Max Larsen (2371)

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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RUNDT OM generalforsamlingen
30. maj til 1. juni 2008
Adresse:
Krogenlundvej 2-4
3540 Lynge
Adgang til træffet:
Fredag den 30/5 efter kl. 16
Entre:
VMCCDK-medlemmer: gratis
Ikke-medlemmer: 150 kr.
(ved deltagelse hele weekenden, inklusive spisning)

Det er lykkedes os at få det berømte og berygtede band HPDH til at komme og spille
lørdag aften.
Mange har sikkert hørt dem før, enten til
Skandinavian Bike Meet, Fyns MC Festival
eller Træf på Toppen.

Forplejning:
Fredag:
Mod betaling efter ”først tll mølle”
Lørdag:
Morgenmad og aftensmad
Søndag:
Morgenmad

Der vil blive serveret rock fra den bedste
skuffe: Gasolin, D:A:D, AC/DC, Bloodhound
Gang, Green Day, Kashmir, Metallica, Red
Hot Chili Peppers, Magtens Korridorer mf.

Drikkevarer:
Øl, vin, vand og små skarpe til sædvanlige virago-venlige priser.

Vil du vide mere kan du læse her:
www.HPDH.dk

Vi glæder os til at se jer
(selv om der er langt fra Jylland til Sjælland)
På arrangørgruppens vegne
Aude (808)

Køreforvirring
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Fotos af YCC Sjællands klubhus og camp-område
- se evt. flere fotos på www.yccs.dk

News

Indkaldelse til ordinære generalforsamling i

Virago MC Club Danmark
Lørdag den 31. Maj 2008 kl 13.00
i Yamaha Custom Club Sjællands klubhus
Krogenlundvej 2-4
3540 Lynge
Dagsorden ifølge vedtægterne:
- Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
- Formandens beretning
- Regnskab 2007/budget 2008
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af formand
- Valg af revisorer
- Eventuelt
på bestyrelsens vegne
Tage Knudsen (1992)

Forslag vedr. Virago News:
Det foreslås at Virago News udkommer 4 gange pr. år i stedet for 6 gange.
Begrundelse:
Der kommer ikke bidrag nok fra
medlemmerne til at fylde 6 blade á 24
sider.
GHS (394)

Forslag vedr. vedtægternes § 7, stk. 6
Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd
Foreslås ændret til:
Klubrygmærker vil blive betegnet
som uforenelig adfærd.
Rygmærker defineres på følgende
måde:
Tegn, symboler og/eller tekst i en
hvilken som helst kombination, der
angiver tilhørsforhold til en bestemt
forening/klub og som er placeret på
ryggen af en hvilken som helst form
for beklædning, er ikke tilladt.
”Brands” – dvs. trykte/broderede
mærker fra firmaer, det være sig tshirt fra lokal malermester eller jakker
fra Yamaha, er tilladt.

OBS!
Der bliver ikke omdelt kopier af
dagsorden, vedtægter og regnskab
på generalforsamlingen.
Du bedes derfor medbringe News.

Begrundelse:
Opfordringen fra bestyrelsen om en
skarpere definition af paragraffen,
samt de gentagne diskussioner på de
sidste par generalforsamlinger.

Kommentar:
Personer, der virkelig vil, kan altid bøje
paragraffen, og det er tvivlsomt, om
det overhovedet er muligt at formulere definitionen så ubetinget skarp, at
den står krystalklar uden tolkningsmuligheder.
Til gengæld er der næppe nogen, der
er i tvivl om, hvad der menes med
begrebet rygmærker.
Til almen orientering – og måske
eftertanke i denne forbindelse:

Outlaws, der er USA’s (verdens?) 3.
største gruppering, slog sig sidste år
ned i det sydlige Sverige. Samtlige
medlemmer overgik til Bandidos i
løbet af meget kort tid.
På Fyn og i Roskilde ”rører” HA’erne
på sig igen.
Den såkaldte rockerkrig ligger måske
fjernt i de flestes erindring, men
ovenstående eksempler viser med stor
tydelighed, at HA og Bandidos har
”delt markedet”, og at de har tænkt sig
at bevare dette marked.
Hvilket vel logisk set betyder, at rygmærker til evig tid vil være forbundet
med HA og Bandidos.
GSH (394)
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§ 1 Landsforeningens navn
Stk. 1
Landsforeningens navn er Virago MC
Club Danmark.
Stk. 2
Landsforeningen er stiftet den 30.
august 1990.
Stk. 3
Landsforeningens postadresse er lig
med formandens adresse.

§ 2 Landsforeningens formål
Stk. 1
Landsforeningens formål er at gavne
Virago-ejeres interesser på bedste
måde. Virago MC Club Danmark
har en overordnet og koordinerende
funktion i forhold til lokalafdelingerne.
Stk. 2
Udover at varetage medlemmernes
fælles interesse for Viragoen udgiver
foreningen også medlemsbladet ”Virago News”.
Stk. 3
Kontingentet til Virago MC Club
Danmark går primært til produktion
og distribution af ”Virago News”, hvis
indhold og drift, bestyrelsen har det
overordnet ansvar for. Den daglige
drift af ”Virago News” varetages af
redaktionen.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer kan optages myndige ejere og brugere af motorcykel
mærket YAMAHA Virago, Star samt
nært beslægtede YAMAHA modeller.
Stk. 3
MC-klubber, enkeltpersoner og
firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved modtage ”Virago
News”, samt deltage i arrangementer.
Kontingent for passivt medlemskab er
lig normalt kontingent.
Stk. 4
Medlemmerne er ikke personligt
ansvarlige for landsforeningens
forpligtigelser. Kun den til enhver
tid tilstedeværende foreningsformue
hæfter for disse.
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§ 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 ophævelse
kræver ¾ af samtlige medlemmers
samtykke. I tilfælde af landsforeningens opløsning går et eventuelt kasseoverskud og klubbens øvrige midler
til MC interesseorganisationen DMC.

Stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. marts. Rettidigt
indkomne forslag skal bringes i sidste
”Virago News” inden generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes hvis et flertal i bestyrelsen
ønsker det eller hvis ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt
forlanger det, med angivelse af de
spørgsmål der ønskes behandlet.
Stk. 2
Hvis en bestyrelse opløses på en
generalforsamling kan et flertal af
bestyrelsen på samme generalforsamling kræve opløsningen af bestyrelsen behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen er at
betragte som ikke opløst indtil den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1
Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer,som vælges på følgende
måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2
personer øst for Storebælt og 1 person
fra Fyn og øerne. Valget foregår på
følgende måde: De fremmødte vælger
deres bestyrelsesmedlem blandt de
opstillede fra deres region.
Stk. 1 A
Regionerne indstiller selv deres kandidater til bestyrelsen.
Stk. 1 B
Såfremt en region ikke kan opstille
kandidater til bestyrelsen, vælges
kandidaterne iblandt og af den samlede Generalforsamling
Stk. 2
Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
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Stk. 3
Genvalg kan finde sted.
Stk.4
Bestyrelsen konstituerer sig med
næstformand og sekretær. Bestyrelsen overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens
ledelse af den afgående bestyrelse,
såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5
stk. 2.
Stk. 5
Bestyrelsen udpeger en kasserer,
denne behøver ikke være medlem af
bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1
Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde
så ofte det skønnes nødvendigt.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
et flertal inkl. formanden er til stede.
Mødeform er valgfri.
Stk. 3
Over forhandlingerne udfærdiger
sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening
med i referatet. Referaterne kan beses
hos bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald
i sin valgperiode indtræder suppleanten.
Stk. 5
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold har vist sig at være
uforenelige med medlemmernes
berettigede krav på ordnede forhold.
Stk. 6
Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.
Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer mister deres
position og træder ud af bestyrelsen,
hvis han/hun flytter ud af region han/
hun repræsenterer.
Stk. 8
Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand, og den
afgående formands suppleant træder
ind i bestyrelsen som menigt medlem.

Stk. 9
Ny formand vælges på næste generalforsamling.
Stk. 10
Alt bestyrelsesarbejde er vederlagsfrit,
dog betaler VMCCDK kørselsudgifter
og let forplejning o.lign. udgifter i
forbindelse med bestyrelsesarbejdet

§ 8 Økonomi
Stk. 1
Til dækning af landsforeningens
udgifter betaler hvert medlem et årligt
kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan
dog max. ændres med 25% i forhold
til det foregående år.
Stk. 2
Ved indmeldelse indbetales et gebyr
der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3
Tilbagebetaling af dele af kontingent
og indmeldelsesgebyr, kan ikke finde
sted.
Stk. 4
Kontingentet forfalder til betaling
den 5. januar. Er kontingentet ikke
rettidigt indbetalt, mister man sin
stemmeret til den førstkommende
generalforsamling. Er man mere end
1 måned i restance slettes medlemskabet.
Stk. 5
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 6
Landsforeningens regnskabsår følger
kalenderåret.
Stk.7
Revisor skal revidere årsregnskabet
i overensstemmelse med god revisorskik, herunder skal foretages
kritisk gennemgang af foreningens
regnskabsmateriale og dens forhold i
øvrigt.
Stk. 8
Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger
såvel med hensyn til vurderingerne
af posterne i status som vedrørende
regnskabets specifikation, opstilling
og posternes benævnelse.

Stk. 9
Foreningens reviderede regnskab
offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage
efter generalforsamlingens afholdelse,
offentliggøres bestyrelsens beretning
samt referat af generalforsamlingen,
ligeledes på foreningens hjemmeside.
Stk. 10
Foreningens godkendte regnskab,
bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres
i førstkommende udgave af Virago
News efter generalforsamlingens
afholdelse

§ 9 Lokalafdelinger
Stk. 1
Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal
bestå af mindst 10 personer, som er
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.
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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 landsforeningens 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.
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For god ordens skyld:
Resultatopgørelse, balancer og
specifikationer er klippet ud
fra revisorens årsrapport.
Hele årsrapporten gennemgås
på generalforsamlingen lørdag den 31. maj 2008 (red.)

Ekstern revision:
Find B. Schmidt
Dansk Revision Kolding/Egtved
registreret revisionsanpartsselskab
CVR nr.: 17 13 44 42
Koldingvej 1, Vester Nebel
6040 Egtved

Specifikationer fortsættes næste side
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inviterer til

SEPTEMBER TRÆF
Den 5. - 6. - 7 September

Forum Kirkevej 53
6715 Esbjerg N.

Når i nu planlægger sæsongens aktiviteter, så husk der er træf i Esbjerg
i september
Custom Mc Club Esbjerg glæder sig til at byde jer velkommen.
17

News

ALT om køreteknisk kursus

lundebakkevej 18 4684 - Google Maps

Dato:
Lørdag 3. maj 2008
Adresse:
Køreteknisk Anlæg Sydsjælland
Lundebakkevej 18 B, Toksværd
4684 Holmegård
Pris:
Kr. 1.000 pr. motorcykel
- det anbefales at tage bagsædepassager med, hvis man jævnligt kører to
på motorcyklen.
Tilmelding:
Flemming Kirk
tlf. 4074 7909
wildstar@mail.dk
- i skrivende stund (9. april) er der
stadig ledige pladser, men tilmelding
haster.
Forplejning - inkluderet i prisen:
Morgenmad (kaffe, brød, marmelade)
Frokost (smørrebrød e.lign)
Drikkevarer kan købes til sædvanlig
lav klubpris.
Spørgsmål?
Gitte Salomon Hansen, tlf 2028 4422
Tage Knudsen, tlf. 2011 3729

Tidspunkt
0830-0915
0930-1015

Hold 1
Brems :
forhjul alene – baghjul alene

Hold 2
Manøvre :
vendeøvelse ”PARAPLYEN”

begge bremser fra 60 – 80 100

kort slalom

Blokeret forhjul

lang slalom

http://maps.google.dk/maps?f=q&hl=da&geocode=&q=lunde...185,0.159988&z=13&pw=2&output=html&zoom=0&zp=OOOOOOI 10-04-2008 23:53:22

parallelbrems

fløjt, opretning, brems

1015-1100

Hold 2
samme
Hold 1
1100-1230
Impulsstyring :
”bil vender” (medkørende)

Impulsstyring :
”bil vender” (medkørende)

”bil vender” (modkørende)

”bil vender” (modkørende)

indkørsel i ”undvigeøvelse”, hvor først impuls til
venstre, så til højre.

indkørsel i ”undvige-øvelse”, hvor først
impuls til venstre, så til højre.

1230-1300
1300-1400

Velkommen til en sjov og lærerig dag :o)
GSH (394)
PS - et rygte vil vide, at man kan
komme på kursus for 250 kr.
Redaktionen modtager meget gerne
konkrete tip om, hvem der afholder
kurser for så lav en pris.

Øvelse
Møde – velkomst – indledning – teori – opvarmning med diverse ....

2 x 30 min

Hold 1
samme
Hold 2

Frokost
Hold 1/2
Kolonnekørsel – principper,
opstilling, praktik.

Hold 2/1
Manøvrebane :

”TYSKEREN” – stort udbygget

”SOMMERFUGLEN”
1400-1530 DEMO: Svingkørsel over/gennem ”forhindring” (hvis muligt)
Svingkørsel
Banen ”vendes” efter hvert kvarter.
30 min

Indkørsel – opretning – brems – gear – holde stille – gas. Én kegle.

30 min

Indkørsel – opretning – brems – gear – videre…..

30 min

Forbremse opretning om kegle – videre………

Ca. 1610

Samling, evaluering, kritik mv.

Ca. 1630

Tak for i dag ...
MC-Instruktørerne I/S 2008
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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
Motorcykler købes kontant
evt. bytte med bil eller campingvogn

Brugte velholdte YAMAHA Virago’er
Se billeder på www.steens-mc.dk
Årgang
1992

Model, farve, udstyr
XV 1100 Virago

Km

Pris

41

79900

6

114900

Koks/sort, 1 ejer, fuld servicebog, fremtræder som fabriksny og 100% original

7

44900

Koks, topbox + sidetasker, 1 ejer, fuld servicebog, 2 nye dæk, vindskærm,

42

29900

rød/sølv, effekt potter, fodplader, fremrykker, ekstra lygter, ny vindskærm + nye
sidetasker

1998

XV 1100 Virago grøn/elfenben, fuld servicebog, har lige fået service, nyt fremflyttersæt, nyt
bagdæk, bagagebærer, jardin effektpotter, ur, chopperspejle, 100% Danmarks
flotteste, har altid kørt i Danmark, spidometergaranti

2001

XV 250S

1999

XV 250 Virago

nysynet
1994

XV 535

Turkis, styrtbøjler, toolbox, sissibar, fodplader, highway hawk spejle + dæksler

47900

til karburator, nyt fordæk, har lige fået stor service
2002

XV 535 S

grøn/perlemorshvid, fuld servicebog, 1 kvindelig ejer, står 100% original

6

69900

1997

XV 535 S

rubinrød/sort, Held sidetasker, toolbox, sissibar, utrolig velholdt

21

59900

2001

XV 535 Virago DX Grøn, fuld servicebog, vindskærm, toolbox, sidetasker + sissibar

7

69900

2000

XV 535 Virago  DX sort/bronce, nyt bagdæk, nyt fordæk, ny serviceret, lædertasker, fremflyt-

14

72900

32

89900

bordeaux/sort, 2 nye dæk, servicebog, crom håndtag, toolbox, trådhjul

38

79900

Sort, hårde sidetasker, effekt udstødning, ekstra crom, sissibar + bagagebæ-

71

49900

sort/sølv, 1 ejer, fuld servicebog, udstyr for ca. 35.000,- bla. sissibar, vance

5

149900

38

79900

tersæt, sissibar, 2 ekstra lygter, toolbox, chrom håndtag, highway hawk spejle
m.m., udstyr for ca. 15.000 kr.
1998

XV 750 Virago

Bordeaux/gul, 1 ejer, sissibar + bagagebærer, sidetasker, toolbox, styrtbøjle
med ekstra fodhviler, vindskærm

1995

XV 750 Virago

1988

XV 920

2005

XVS 1100 A
Classic

hines udstødning, ur, sidetasker + holder, vindskærm, styrtbøjle, ekstra lygter,
toolbox, skærmbøjle, mange rizona dele bla. ved bremser, jetkit + kn filter, har
8 hk ekstra, special indsugning værdi 5.000 kr., 5 års garanti

2000

XVS 650 Drag StarLilla, effektudstødning, sissibar, chrom håndtag, nyt fordæk
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Salgsannoncer
Sælges
XV1100 Virago 1989, med afgift og plader – skal
synes.Motor 91’ km 35.000 – sort org. Harley mat.
- Bred forgaffel 5” udlagt + 10cm forlænget
(DPM).
- Ducktail bagskærm
- Travelcade saddel
- DPM luftfiltre
- 18 liter tank
- Porkerpipes udstødninger
- Egerfælge (støbte fælge med forkromede blade
på bagfælg medfølger)
- Fremflyttersæt
- Saddlebag supports
-Ombygget speedometer, choker, samt tænding.
Står pæn i chrom og lak (små ridser på tank).
Kører perfekt.
Mangler ved klargøring til syn:
Original gaffelbro og udstødning medfølger til
syn.
EKSTRA
Original tank, skærme og sidedæksler, forgaffel,
bagsvinger+ differentiale, DPM styr med speedo
ophæng, starter+ starter kobling org. fodhvilere +
meget mere.
Pris 86.000 kr.
Henvendelse:
Krølle (498)
tlf 26 37 60 65

Se også www.viragomcclub.dk

Sælges
Hvis du vil have en Wildstar med nosser, så er det denne
her!
Yamaha XV 1600 Wildstar, årgang 2002, sort, 48.000 km
(langturskilometer af en ejer)
Motoren har smedede stempler (kompr. 10,5), alu hærdede
stødstænger, titanium løftere, dobbelte ventilfjedre, justerbar tændingsbox, polerede alu stødstangsrør, flat tapped
knaster, fladspjæls karburator/luftfilter, Vance & Haines
potter, alle tuningsdele er fra Patrick Racing (Yamaha
USA) = Sindssygt fedt moment!!
Nysynet. Originale dele medfølger samt ekstra dele til
cyklen: Sissybar, ryglæn/for, saddeltasker, original udstødning.
Kører virkelig perfekt.
Pris: 149.995 kr.
Henvendelse:
Bruno Kristoffersen (2499)
tlf. 20 26 18 12.
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Sælges
Yamaha Drag Star XVS 1100, årgang
2000, 22.000 km, velholdt sommer
MC. Sjælden guld gråmetallic m/
tasker, sissybar, styrtbøjle og vindskærm. Nye dæk og bremser. Kører
perfekt.
Pris: 125.000 kr.
Henvendelse:
Peter Larsen (2648)
tlf. 75 54 06 63/mobil 40 36 66 11
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges
Virago XV 750, årgang 1992, mørkeblå, 41.000 km, nye dæk, fremrykkersæt og “værktøjspølse”. Blev istandsat
for kr. 17.000 i 2004.
Meget velholdt og kører upåklageligt.
Pris: 69.000 kr.
Henvendelse:
Michael Johannessen (2218)
tlf. 23 40 67 72.

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

www.lejferiehuset.dk

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

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

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

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

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

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

Kontakt:
Gitte Salomon Hansen
2028 4422
redaktionen@viragomcclub.dk

News
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Returadresse: Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

