Husk indbetaling af kontingent for 2021
230 Kroner.
På Reg.: 2300 Konto Nr.: 6278659613
Senest d. 31.03.2021
Husk medlemsnummer på
indbetalingen

Generalforsamling i SMV søndag den 18.04.21
Generalforsamling starter kl. 14:30
på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev
Under generalforsamlingen bydes der på kaffe/te og sødt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning
Regnskab
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mette Pedersen, Leif Kristoffersen,
begge modtager genvalg. Fra år 2020 er på valg Allan, Stig, Preben. Alle modtager
genvalg.
Valg af 2 suppleanter fra 2020, Henrik Bay modtager genvalg.
Valg af 2 revisorer.
Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden inden d. 02.04.2021
Evt.
Kontingent for 2021 er 230 kr.

Kontingent bedes indbetalt via netbank eller banken på: Reg 2300 konto Nr. 6278 659 613
Inden 31. marts 2021. Husk at skrive dit medlems nr. på indbetalingen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Køreturen starter fra Mørkøvhallens p plads kl. 9:30. (Skamstrupvej 7 Mørkøv) Vi har
planlagt en god tur til Gyrstinge med indlagt kaffepause. Vi regner med at være på
Gyrstinge Skovkro til spisning. kl. 13:00. I år er prisen for spisning 160 kr. pr. kuvert. Det er
muligt at tage en ledsager med til samme pris 160 kr. Betaling for frokosten sker på reg
2300 konto Nr. 6278 659 613.
Tilmelding til tur, spisning og/eller deltagelse i generalforsamling sker ved indbetaling til
generalforsamlingen senest den 31.03.21. HUSK oplyse jeres medlems nr.!
Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen kl. 14:30, men HUSK Tilmelding til
Mette af hensyn til kroen. Der skal helst være kaffe/te og sødt til alle!

Der tages forbehold for Corona forsamlingsforbud, så følg med på vores hjemmeside eller
Facebook smv1978 evt aflysning. Hvis vi må aflyse 18 april ,vil der senere i 2021 blive
afholdt generalforsamling .

Sjællands Motor Veteraner
www.smv1978.dk

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

Sjællands motor veteraner
I Corona tider.
Hej alle Jer i SMV. Håber I alle
har det godt, og at I kan holde
ensomheden ud i disse tider.
Håber vi snart kan komme ind
i en god hverdag igen med
vores hygge stunder med de
gamle. (køretøjer).
Vi havde jo håbet, at i 2021
ville alt være normalt, men vi
kan jo godt se, hvor det bærer
hen. Personligt tror jeg først
det bliver til sommer, vi kan
være samlet alle sammen
uden restriktioner.
Vi har jo indkaldt til
generalforsamling for anden
gang, og hvis ikke der bliver
lempet på
forsamlingsforbuddet, kan vi
ikke holde den i april som
planlagt. Følg med på vores
hjemmeside eller på

Facebook, hvor vi sætter de
sidste nyheder på. Hvis I ikke
er på disse medier, så spørg
andre som er. Ellers er I
velkommen til at ringe til mig.
Vi har desværre måtte aflyse
vores Sveriges tur, swapmeet
i Holbæk og drengerøv aften i
Skælskør.
Nu når I har haft en hel masse
tid med jeres kære. (køretøjer)
Så står de jo nok i super form
og venter kun på bedre vejr,
hvor I må lave ture ud i det blå
selv.
Pas på jer selv, vi ses snart.
Venlig hilsen formand Allan

Lidt fra Redaktøren
Så skriver vi 2021, og et nyt år
er begyndt. Jeg tror at vi alle
er meget spændte på hvordan
dette år kommer til at forme
sig, og hvor mange ture/
arrangementer vi kommer til at
kunne afholde i år.
Jeg tror desværre, at vi igen i
år kommer til at blive
begrænset af Corona virusset,
men det skal ikke afholde jer
fra, selv at køre ture sammen.
Husk at jeg meget gerne
modtager billeder og et lille
skriv fra jer til bladet
Vores første arrangement er
Generalforsamlingen d 18
april; og jeg vil bede jer holde
jer orienteret på klubbens
hjemmeside eller Facebook,
hvis en aflysning bliver aktuel.

Vi har desværre også allerede
nu besluttet at aflyse/ udsætte
vores tur til Sverige, da vi
endnu ikke kan være sikre på
at forsamlingsforbuddet bliver
hævet til 50 personer, så vi
håber at kunne gennemføre
turen i 2022.
Igen i år bliver der arrangeret
en weekendtur, så hvis I vil
være sikre på en plads, så
tilmeld jer allerede nu.

Lykke

Endagstur til Autoseum i Sverige
Lørdag d. 15 maj 2021 har
klubben arrangeret en tur til
Autoseum i Simrishamn.
Autoseum er et stort Museum
med biler, knallerter, legetøj,
modelfly og meget meget
mere.
Turen starter fra Nygaard
rejser Fulbyvej 4T, 4180 Sorø
kl 7.00, hvor det er det muligt
at parkere vores biler.
Der bliver serveret kaffe og 1
rundstykke pr person, derefter
går turen mod Sverige.
Når vi når Trelleborg vil der
være en lille pause.
Kl. ca. 10.30 lander vi på
Autoseum, hvor der vil være
god tid til at udforske det
store museum. Frokosten
spises på museet og er med
i prisen.
Kl. ca. 15.00 kører vi retur
mod Sorø igen, hvor vi er
fremme ca. kl. 18.30

Prisen for denne fantastiske
dag er 560 kr. pr person.
Turen gennemføres kun ved
minimum 40 deltagere, og der
er bindende tilmelding.
Tilmelding til: Lykke på mail:
lykkepost@mail.dk eller
20690918 senest 15 marts
2021.
Betaling på Reg nr.: 2300
kontonr. 6278659613 med
navn, medlems nr. og
deltagerantal.
Evt. Restriktioner i forhold
til Corona skal følges!
Gå gerne ind på autoseum.se
og læs lidt om
stedet

Weekendtur 3.-5. september
Så prøver vi igen at
arrangere en weekendtur,
forhåbentlig kan det blive
en gentagelse af sidste
års vellykkede tur, blot
kan vi håbe på at vejret er
lidt bedre.
I år går turen til
Sønderjylland, der er
blevet reserveret 10 hytter
på Frigaard Camping,
Kollund, hytterne har 2
soveværelser + 1 hems,
vi satser på der er 4
personer i hver hytte.

Tilmeldingen skal ske
senest 4. april til Mette,
der skal betales et
depositum ved
tilmeldingen på 500 kr. pr
pers., beløbet sættes ind
på 2300 6278659613

Programmet vil komme i
næste blad.
Venlig hilsen
Weekendtursudvalget
Henrik, Preben og Mette

Hvis der er nogle der
gerne vil have en hytte for
sig selv, vil jeg forsøge at
leje 2 personers hytter,
der vil blive et lille tillæg i
prisen for at deltage.
Tilmelding bliver efter
først til mølle-princippet.

Dette er et billede af de
reserverede hytter

Et lille ord med på vejen
Nu nærmer foråret sig, og alle
de smukke og dejlige
køretøjer skal ud fra varmen
og bruge kræfterne til de
næste forhåbentlig dejlige ture
ud på vejene.

Med på vejen skal i alle have
ønsket om et rigtig dejligt
forår/sommer med
forhåbentlig mange gode ture
endnu.

Det har ikke været
den mest
fuldkomne sommer
2020 af hensyn til
Corona, men
bilerne som til alt
held ikke bliver
smittet med denne
virus har alligevel
været lidt på
vejene og givet os
nogle gode
oplevelser.
Selv om turene har
været få, er det alligevel på
tide at sige tak til både
arrangører, formand og
redaktør for at fortsætte det
gode arbejde med div. i
klubben.

Til vi ses igen
Venlig hilsen
Hanne Andersen

Parkering i åben bil

Det er en udbredt
misforståelse, at man ikke
behøver at sætte p-skive i
en åben bil på offentlige
p-pladser, da alle i
realiteten kan ændre på
indstillingen, uden at man
er klar over det.
Åbne biler er også
omfattet af kravet til brug
af p-skive.
Rejs eventuelt taget så
bilen er lukket af. Kan
dette ikke lade sig gøre,
så tag et billede eller brug
en elektronisk p-skive.
Det påhviler altid ejeren af
køretøjet at dokumentere,
at reglerne er blevet
overholdt. Vær i øvrigt
opmærksomme på lokale
regler.

Vi mødes i ” Brugsen 2021”

Til en aftentur for alle
veteran-køretøjer.
Det er altid den 1 onsdag i
måneden.
Vi kører altid fra mødestedet
kl. 17.30.
Vi sørger selv for mad,
drikke, stole, bord og evt.
badetøj.
Vi starter:
05. maj. Kvickly i
Elmegade, Kalundborg

Der er ingen tilmelding.
Vi kører en tur ud i
landskabet på den egn hvor
vi mødes.
Det kan være at en lokal vil
være vores ”føre” og måske
vise os en seværdighed
eller en vej vi ikke kender.
Vi spiser vores medbragte
mad i det grønne, eller i et
”skur”
NB: Sidste tur i september
vil vi finde et sted til
fællesspisning.

02. juni. Super Brugsen i
Gørlev
07. juli
Vig.

Dagli Brugsen i

Med venlig hilsen
Claus Olesen

04. aug. Super Brugsen i
Svebølle.
01. sep. Super Brugsen
Torvet 3, Ubby

40137155
claus@clo.dk

