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36. Årgang

Formand
Allan Larsen
E-mail:
smv1978@mail.dk
Tlf.:3053 9635

Næstformand
Lars Christiansen
E-mail:
info@larsvognmand.dk
Tlf.:2166 6987

Kasserer
Mette Pedersen
E-mail:
mette-p@husum4180.dk
Tlf.:6170 5152

Bestyrelsesmedlem
Leif Kristoffersen
E-mail:
llkristoffersen@mail.dk
Tlf.:2443 8704

Bestyrelsesmedlem
Mogens Christoffersen
E-mail:
lisa_mogens@mail.dk
Tlf.:5764 6707

1.suppleant
Susanne Hansen
E-mail:
susannemau@c.dk
Tlf.:5818 8501 /
2461 8747

Webmaster
Jørgen Erik Rasmussen
E-mail:
jerasmussen@live.dk
Tlf.:5885 2037

Redaktør/sekretær
Lykke Kristoffersen
E-mail:
lykkepost@mail.dk
Tlf.:2069 0918

2.suppleant
Stig Madsen
E-mail:
stig@rca.dk
Tlf.:2011 8501

Klubbens Bankkonto: Reg. Nr. 2300 kontonummer: 6278659613
Allan Larsen formidler kontakt til E forsikring

Hjerteligt velkommen til nye medlemmer.

Nr. 369
Niels Tanghus
Klovbygade 18
4490 Jerslev

Nr. 373
Rene Bjerborg
Hjejlevej 2
4400 Kalundborg

Nr. 374
Bo Damkjær
Hallebyorevej 18
4450 Jyderup

Nr. 375
Jacob Pedersen
Gunversvej 19
4220 Korsør

Nr. 377
Jon Fabricius
Elmevej 15
4681 Herfølge

Nr. 385
Sigfred D. Madsen
Heimdalsvej 12, Allerup
4300 Holbæk

Nr. 389
Hans Jørgen Nielsen
Vibevej 14
4261 Dalmose

Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

Se også vores hjemmeside: www.smv1978.dk
Motorhistorisk samråd: www.motorhistorisk.dk

INDLÆG TIL KRUMTAPPEN

Deadline til næste nummer:
6. juni 2014
Opsætning og print: SLAGELSE PRODUKTIONSSKOLE TLF.: 58 54 40 01

Foreningsadresse: Bredholtvej 4, 4200 Slagelse
Forenings: e-mail: smv1978@mail.dk

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Der er rigtig mange der endnu ikke har fået
indbetalt kontingent for 2014.
Da vi er gået over til ny betalingsmåde,
får I nu muligheden for at få
betalt jeres kontingent hurtigst muligt . Hvis
det ikke er betalt senest
1. juni 2014, tillægges der 50.- i rykkergebyr.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling d. 13-4-2014
1. Valg af dirigent:
Uno Andersen blev valgt som dirigent.
Lykke Kristoffersen blev valgt som sekretær.
2. Beretning:
Ny formand kom der til i året, for mig personligt var det en trist ting at
skulle overtags Leifs post, da han var en god formand, men når ting er
som de er, så er det en god oplevelse at være formand i smv.
Ny bestyrelse blev det også til og endda en god en, vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og vi holder 4 møder om året, vi har også der taget
suppleanterne med til vores møder.
Vi fik jo så også holdt vores 35 åres jubilæum, og sikke en dejlig dag,
alle glade og i godt humør hvor vi fik festet på Slagelse vandrehjem, en
stor tak til alle som gjorde det til en god dag.
Ny bank har vi også fået og betaling på nettet, nye tider med betaling på
nettet, håber i tager godt imod det.
Nye tider med gamle biler og god hygge og gamle traditioner som vi skal
bevare. Nye medlemmer kommer der også til, og vi gamle må tage godt
imod dem, da vi selv har stået som ny.
Ny webmaster er også ved at ske, da Jørgen gerne vil stoppe, tak til Jørgen som har gjort et flot stykke arbejde, Stig vil forsætte som webmaster
og sætte sit præg på den.
Lykke har fået styr på vores klubblad krumtappen med sin blide hånd og
det går godt, men hun ville blive glad for nogle flere indlæg, da det jo er
jeres blad.
Masser af gode turer, har vi holdt og dejligt at der er nogle der vil trække
læsset med stop 39 og brugsturer og alle de andre ture som vi holder.
Der er også masser af ture på vej i det nye år, støt op om dem, så bliver
det meget sjover. Forsikring halter lidt da der ikke er så mange af vores
medlemmer der er hos etu,
Ville være rigtigt godt da klubben får tilskud pr medlem.
Venlig hilsen
Formand Allan Larsen
3. Regnskab:
Mette fortæller at klubben i det forgangne år, har haft et underskud på
29.093.25. Det kommer af udgifter til Jubilæet. Der er også kommet lidt
mere ind i kontingent i forhold til året før. Det går ikke så godt med kontingent indbetalingerne. Der sendes mail eller brev til dem der mangler at
betale. Pga. ny indbetalingsform, opkræves der ikke rykkergebyr ved første påmindelse.
Regnskabet er godkendt.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Allan Larsen, Lars Christiansen og Mogens Christoffersen blev alle genvalgt.
5. Valg af 2 suppleanter:
Susanne Hansen og Stig Madsen blev begge genvalgt.
6. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
7. Evt.:
Susanne Hansen foreslår at man sender forslag ind så nogle af klubbens penge kan blive brugt.
At vi bliver sendt afsted i 2 hold, når vi er mange køretøjer til et løb.
De gamle biler først og de nye biler 10 minutter senere.
Susanne Thomsen foreslår, at Krumtappen sendes ud via mail til
dem der gerne vil modtage den sådan, så udgiften formindskes. Der
arbejdes videre med ideen.
Bent foreslår at Krumtappen sendes med fragtmand.
Nogle husstande modtager 2 blade, 1 er nok.
Erling foreslår at der lægges et link på hjemmesiden, så kan man
læse Krumtappen på den måde.
Arne Larsen spørger om der skal betales rykkergebyr ved for sen
indbetaling af kontingent.
Niels Jørgen minder om, at alle skal blive bedre til at holde øje med
køretøjet bagved når vi kører ture. På den måde kan vi sikre at alle
er samlet.
Dem der planlægger ture, skal huske at sørge for toiletter ved kaffepause, da mange medlemmer er oppe i alderen.
Mogens klagede over, at der gik 3 mdr. fra han blev meldt ind i ETU,
til han fik svar.
Der blev informeret om mange af turene:
Lammefjordsløbet d. 25-5
Festugen i Mørkøv d. 31-5
Stumpemarked hos Lissi d. 31-5
Klassisk køredag d. 5-6
Høng løbet d. 14-6
Slagelseløbet d. 2-8
Maribo turen d. 8-11. august
Sigfred søger Køretøjer til Andelslandsbyen Nyvang, total teaterevent om besættelsen i Danmark, i pinsen 6-7-8- juni. Køretøjer indtil årgang 1940.
Allan Larsen slutter af med at takke alle for en god dag!

Generalforsamling
Generalforsamlingsturen d.13-04-2014 startede i år fra Sorø Akademi Kl.9:30
med 48 flotte køretøjer hvoraf 1 var en Nimbus, meget flot syntes jeg, vejret var
med os fint solskin, men det blæste en del.
Turen gik i området øst og nord for Sorø, med et kaffestop i Dybendal hos Flemming Rasmussen hvor han havde kørt nogle af sine fine biler ud så der kunne
dækkes op med kaffe, kringle og slik til alle i garagen, mange tak til Flemming.
Da kaffepausen var vel overstået gik turen videre ad snoede veje for til sidst at
nå målet Gyrstinge Skovkro, hvor frokosten var klar til de 113 personer til spisningen hvor der kom nogle stykker til kaffe og lagkage.
Derefter en god generalforsamling, hvor jeg endnu engang vil sige mange tak for
flaskerne til bestyrelsen samt det store arbejde de gør.
Glæder mig også til brugs turene som Claus Olesen laver og Stop 39 turene som
Martin og Mogens Wagner laver. Samt alle de andre ture der bliver arrangeret i
løbet af sæsonen.
Ønskes god sommer til alle
Erling

Aftenturerne fra "STOP 39" er på plads og bliver som følgende:
14. maj - 11. juni - 9. juli - 13. august, alle madpakketure uden tilmelding.
Alle aftenture starter som tidligere fra "STOP 39" kl. 17.30.
Den 10. september er der afslutningstur "Høstfesttur" med spisning i Kirke Helsinge Forsamlingshus - her er der som tidligere fast tilmelding, spis hvad du kan,
stegt flæsk med persillesovs + tilbehør. Prisen er aftalt. Pr. deltager kr. 125,00
incl. 1 øl, vin eller vand, som betales ved indgang.

Byfest i Mørkøv
Lørdag d 31.maj 2014 er der byfest i Mørkøv, og da vi var der sidste år og det
var en god oplevelse, er vi inviteret til at komme og vise vores veteran køretøjer
og deltage i deres sildebord gratis ved Mørkøv hallen kl 11,30
Turen starter fra stop 39 i Slagelse kl 9.00 hvor vi tager en flot tur mod Mørkøv.
kl 14.00 vil vi drage mod Høng ,og besøge Lissi som holder garagesalg ,håber i
vil støtte op om det ,;-)
Tilmelding til Allan på 30539635 (gerne efter kl 16 ;-)
Senest d. 14 maj 201

Billedere Generalforsamlingen

Høng Løbet den 14. juni 2014
Ja så er tiden kommet, hvor der skal til at være liv i vores fine køretøjer.
Har talt med Flemming Tøj eksperten og Anette Sparrekassen Sjælland fra Høng
Centret
De har inviteret os til at opstille vores flotte køretøjer ved Høng Centret.
Vi kommer med vores flotte køretøjer den 14. juni 2014 fra kl.10.00 med opstilling på det grønne område mod Slagelsevej.
Høng Centret vil være vært med en gang mad til middag hvorefter vi kører en
tur,og drikker vores medbragte kaffe et skønt sted.
Til melding med navn og medlems nr. er nødvendig med hensyn til middagen
senest den tirsdag den10 juni på tlf. 26 95 54 54 eller 59 59 72 31 eller mail:erling@hongnet.dk
Vel mødt med det flotte køretøj samt gode humør
Erling & Jens Damsgård

Midsommertur
Vi mødes ved Kongskilde Friluftsgård hvor vi kører fra kl.10:00.
Hvis I kommer i god tid, kan I gå en tur op på "bjerget" og nyde udsigten over
Tystrup sø.
Fra Friluftsgården går det af små veje til Hesede Hovedgård, hvor vi har fået lov
til at parkere, og slå vores borde op og nyde den medbragte madpakke.
Derefter kan vi gå ind og handle eller ose i Isabellas butik.
Herefter går turen til traktormuseet ved Herfølge hvor interesserede kan se
på forskellige traktorer. Her vil vi også byde på kaffe og kage.
Derfor vil vi gerne have tillmelding til løbet, det kan ske til Mette på mail eller tlf.
61705152, eller Niels-Jørgen på tlf. 21767646

Indbydelse til Slagelse /Korsør løb d 2/8 2014.
Mødested: Slagelse Nytorv kl 9.00
Morgenkaffe: 9.00- 10.00
Afgang Slagelse kl 11.15.der vil blive præsentation af køretøjerne på torvet. (måske borgmester )
Ankomst til Korsør gågade kl 11.45.
Frokost. Korsør city servere smørebrød
Afgang Korsør kl ca. 13.30, hvor vi vil lave en flot tur i det danske land.
Afslutning/hygge: kl ca. 17.00 ankomst til Storebælt camping, hvor vi bliver bespist med pattegris på gril og div tilbehør.
Info: hvis der er nogle der vil leje hytter, kan I kontakte Storebælt camping på tlf.
58 38 38 05.
Pris: alt det for en pris af 150 kr. pr voksen person og børn 50 kr.
Tilmelding: Allan Larsen, mail smv1978@mail.dk tlf. 30 53 96 35
efter kl 16. tak ;-)
Sidste frist med tilmelding d.19/7 2014
Deltager: Alle SMV medlemmer.
Info, Ved tilmelding gerne lidt om køretøjet og hvis der er nogle der har tidstypisk
tøj til jeres køretøj, vil det jo se godt ud. Håber på en god dag og husk det vigtige
Godt humør og smilet
Med venligt hilsen bestyrelsen

Deadline for udgivelser i 2014
6. juni
11. august
7. november

udkommer i uge 26
udkommer i uge 35
udkommer i uge 48

Sorø

