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Hjerteligt velkommen til nye medlemmer

Vi glæder os meget til at se jer på vores ture
Nr. 468
Casper Wiinblad
Ved Bække 10
Bjælkerup
4660 St. Heddinge

Nr. 469
Jacob Tetzlaff
Batbjergvej 7
4293 Dianalund

Nr. 470
Søren Banke
Egebjergvej 288
4500 Nyk. Sj.

Nr. 471
Fritz Bødtcher
Kilehusvej 8
4291 Ruds Vedby

Nr. 472
Christian StentoftChristensen
Nørre Søgade 19.5 tv
1370 København K

Nr. 474
Frank Larsen
Skellet 6
4174 Jystrup

Nr. 477
Michael Pearman
Stenvangen 3
4220 Korsør

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Alle adresseændringer skal sendes til Mette på:
mette-p@husum4180.dk

Generalforsamlingstur
Det var en rigtig god dag i lørdags, vejret var med os, og mange glade
mennesker var mødt frem. En meget flot tur ud til Næsbyholm Slot, hvor
vi fik rundvisning, en stor oplevelse og så dejlig kaffe med kringle, leveret
af Mette og Søn. Så ud i den skønne natur på vej til Gyrstinge Skovkro,
hvor der ventede os en dejlig frokost.
Kl. 15.00 startede generalforsamlingen, og det er da en fornøjelse, når så
mange møder frem. Jeg tænker, at det er fordi, vi er glade for
vor formand og for vor dejlige bestyrelse. De gør et godt stk. arbejde. Der
var da lidt respons fra salen, det skal der også helst være. Det var en rigtig god dag, og vi fik talt med en masse, så nu glæder vi os til turene i
sommer.
Med venlig hilsen Inga og Carlo
Medl. 263

Generalforsamlingstur 2015

Generalforsamlingsturen den 11-04-2015 startede igen i år fra Sorø Akademi kl. 9.30.
Der var 56 flotte køretøjer, fint fremmøde, det var også rigtig flot vejr.
Turen startede mod Skælskør, Susserup, V-Broby til Næsbyholm Slot.
Hvor der var en fin rundvisning, som foregik i tre hold.
Mette og hendes søn holdt på gårdspladsen, klar med kaffe og dejlig
kringle, som vi kunne nyde i det gode vejr.
En stor tak til Næsbyholm for rundvisningen og en tak til Mette og hendes
søn Bo for, at de holdt klar med kaffe og kringle.
Efter rundvisning og kaffepause gik det videre mod Fuglebjerg, Skelby,
Herlufmagle, Trælløse, Glumsø, Tyvelse, Vrangstrup, Sigersted, Englerup, Bringstrup, Stokholtshuse for til sidst at nå målet Gyrstinge Skovkro,
hvor der først var spisning, derefter generalforsamling.
En stor rose til Stig og Allan for den gode, velforberedte tur.
Ja, så er sæson 2015 kommet i gang, der er allerede rigtig mange ture, vi
kan glæde os til.
Vil gerne ønske alle en rigtig god sommer.
Hilsen Erling

Referat fra Generalforsamling d. 11.4.2015
1. Valg af Dirigent og referent.
Uno Andersen blev valgt som dirigent og Lykke Kristoffersen som referent. Desuden blev der fundet 3 stemmetællere Henrik- Kurt og Niels.
2. Formandens Beretning.
Så er året 2014 gået, og der er jo lidt at berette.
Vi har alle mistet Martin, som var med til at får samlet vores klub,
blandt andet stop 39 turene. Han vil blive savnet, æret være Martins
minde.
Det skal siges at der også er flere der er gået bort, Så vi skal være
glade for hver dag vi kan nyde hinandens tilstedeværelse.
Vi i bestyrelsen, har besluttet nogle ting når vi holder vores møder, vi
har besluttet at stop 39 og brugs turene hver vil få 2000 kr, og disse
penge skal går til fælles fornøjelse.
Vi har også taget den beslutning, at når der holdes større arrangementer, skal der indbetales på vores konto før man er tilmeldt, da man så
ikke har tab på klubbens regning.
Vi havde jo masser af gode ture i året 2014, vi havde den glæde at vi
lavede en weekend tur til Maribo og Lolland-Falster veteran bil klub,
de havde sørget for at vi havde en god dag om lørdagen og vi fik hygget os en del, og vi har inviteret dem op til vores slagelseløb. Der vil
som noget nyt i år være musik og dans om aften.
Vi havde en god sommer i 2014, masser af sol og mulighed for at deltage på div ture. Vi er rigtig glade for at der er nogle der har lyst til at
arranger nogle af disse turer. tak.
Julefrokosten i Fuglebjerg forsamlingshus med musik og dans, var til
stor glæde for de 30 medlemmer som deltog, men det var en skam at
der ikke var flere der deltog, men vi der var med morede os.
Vores klubblad krumtappen går godt, men der må stadig gerne kommer nogle flere indlæg til bladet, evt kunne I fortælle hvordan
I har fået jeres køretøj, eller når I har været på tur, så skriv lidt om dette. Vi bliver glade for alt vi får. Krumtappen bliver nu postet af Mette og

hendes barnebarn (i stedet for Post Danmark) så vi spare en hel del
der, Stor Tak til dem.
Vores hjemmeside har det også fint, men igen flere indlæg tak . .
Lykke har startet en smv Facebook gruppe side op med div nyheder
og billeder fra de forskellige løb, prøv at gå ind og kigge. (Smv1978)
Vi har i 2014 fået 42 nye medlemmer og de er meget velkommen,
husk at tage godt imod dem på vores ture, og byd dem velkommen.
Vores ene suppleant, Susanne, stopper i år på grund af arbejdspres,
Tak for arbejdet i bestyrelsen og de mange gode artikler til Krumtappen!
Nu kan vi glæde os til 2015 med masser af gode ture.
Tak for god ro og orden og glade mennesker i 14.
Venlig hilsen
Formand Allan Larsen
3. Regnskab.
Mette redegjorde for årets regnskab, og der blev ikke stille spørgsmål
til dette. De medlemmer som endnu ikke har indbetalt kontingent, har
modtaget en rykker med et gebyr på 25 kr.
4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
Mette Pedersen og Leif Kristoffersen blev begge genvalgt til Bestyrelsen.
5. Valg af Revisorer.
Uno Andersen og Kurt Plith blev begge genvagt som revisorer.
6. Valg af suppleant.
Preben Pilkær Thomsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle forslag.
8. Evt.
- Mogens Wagner fortalte om Stop 39 turene som starter 13. maj med
en tur til Jens Damsgaard i Svallerup. Juni turen går evt. til Borreby
slot. Juli turen er ikke fastlagt, og man er velkommen til at komme med
forslag til turen,(husk toiletforhold). August går måske til Bushistoriskmuseum. September turen går som sidste år til Kirke-Helsinge forsam-

lingshus hvor der traditionen tro serveres stegt flæsk. Ny Kassemester
på stop 39 turene er Mogens Karsberg.
- Uno Andersen gjorde opmærksom på at der skal laves ændringer i
vedtægterne stk. 7 ang. kontingent indbetaling.
- Allan Larsen takkede hver enkelt i bestyrelsen for det store stykke
arbejde de gør for klubben, og det gode samarbejde.
- Allan roste medlemmerne og sagde bla. At de kunne være stolte af
sig selv for deres positive og gode ånd.
- Årets vin for indlæg til Krumtappen, gik i år til Anne Bay og Susanne
Hansen for sit arbejde i bestyrelsen og mange indlæg til Krumtappen.
- Allan fortalte om Slagelse produktionsskole som trykker Krumtappen,
og som også laver tryk af vores flotte køretøjer, på indkøbsnet, krus,
madkasser og meget mere.
- Allan fortalte om de forskellige ture i årets løb, tilmelding, betaling
osv. Ruth fortalte kort om forårsturen til Kalundborg. Erling Petersen
om Høng løbet. Niels Jørgen om Rosenturen.
- Allan fortalte kort om Slagelseløbet og om turen til Nordsjælland, der
ikke er helt planlagt endnu, og han beder medlemmerne tilmelde sig
hurtigst muligt, da det er et stort arbejde og planlægge sådan en tur,
og derfor rart at vide hvor mange der har lyst til at deltage.
- Erling Petersen og Inga Olsen takkede Allan Larsen for at være en
god Formand der gør et godt stykke arbejde for klubben, og Erling
takker resten af bestyrelsen for deres store arbejde.
- Al information om turene ligger også på klubben hjemmeside.
Allan Larsen slutter af med at takke for en god dag og god ro og
orden.

Hej
Mit navn er Preben Pilkær Thomsen, jeg er 47 år ”ung” mand, jeg bor lidt
uden for Lynge i Sorø på en lille nedlagt landejendom, der har jeg boet
de sidste 23 år.
Jeg er gift med Susanne og har 2 børn, Martin på 21 år, som lige er
blevet tømrer, og Heidi som går på HTX i
Slagelse.
Jeg er vokset op i Løve på en gård, og der
fik jeg vel smag på at skulle skrue på noget, så jeg kom i lære hos Asger Andersen i Gørlev som landbrugsmaskinmekaniker og var der også i et par år efter. Jeg
har også været på en maskinstation i
Skævinge, men nu er jeg montør hos
Linds Truck i Dianalund og har været der i
17 år som udemontør.
For 3 år siden fik jeg lyst til at prøve lidt
for mig selv, så jeg har mit eget firma (Pilkærs multiservice) ved siden af, hvor jeg
sælger dæk, rep. forskellige små maskiner og landbrugsmaskiner, graver for folk
og sliber knive til maskiner.
I min fritid går jeg en del på jagt, siger min
kone, spiller badminton og billard, og vi
har også en campingvogn stående i Bisserup, så der slapper vi af.
Det er først 3 sæson, vi er med i SMV, men vores Corvette C3 skulle lige
blive gammel nok, den er fra 1978, men vi har allerede haft mange gode
og hyggelige ture med klubben, så derfor glæder jeg mig til at kunne
hjælpe klubben med nogle gode ture, håber jeg.
Mvh Preben

Åbning af Gerlev legepark d. 18-4-2015
Gerlev legepark var ramme for en af de første ture i 2015 Inden start på
dagens tur blev vi budt velkommen til Gerlev legepark, vi deltager 10 biler
fra klubben samt 1 veteran Bus fra Bushistorisk Selskab
Turen starter kl 10.30 hvor vi kører over Fårdrup. Eggeslevmagle til Kanehøj Mølle. Anders der er femte generation på møllen fortæller om Møllen og dens nuværende drift. Se Kanehoej-moelle.dk Herfra videre over
Magleby forbi Borreby Slot i gedehaven gøres Holt for indtagelse af kaffe
og hjemmebag.
Herfra videre til Stigsnæs færgehavn, Skælskør havn, Egerup, gennem
skoven til Espe Gods, Boeslunde og tilbage til Gerlev Legepark.
Her spiser vi madpakken i de udendørs faciliteter.
Vejret var med os og turen var godt arrangeret gennem det smukke landskab omkring Skælskør.
Hilsen
Bo Damkjær

Åbning af Gerlev legepark
Vi var 10 biler, der mødtes ved Gerlev legepark lørdag formiddag kl.
10.00.’
Legeparken åbnede efter vinterhi, og bilerne var også kommet ud af vinterhi. Der var også 2 gamle busser.
Da kl. blev 10.30 kørte vi en dejlig tur i området omkring Gerlev, Stignæs
og Skælskør området.
Vi gjorde bl.a. holdt ved Kane Høj mølle, hvor vi fik en fortælling om møllens historie.
Vi sluttede af igen i Gerlev, hvor vi spiste vores medbragte mad.
Det var en rigtig hyggelig tur, og vejret viste sig fra sin bedste side
Jette Rebien

Tur til Gerlev

Forårsturen i Kalundborg d. 9. maj 2015
Vi starter kl. 9.00 med morgenkaffe på Kvicklys parkeringsplads mod øst,
Elmegade 9, Kalundborg.
Herefter kører vi langs kysten til
Røsnæs fyr, hvor vi spiser vores
medbragte mad. Før vi spiser,
går vi ud til fyret. Der er mulighed
for at komme op i fyret, for dem
der har lyst, der er en skøn
udsigt, og det er gratis. Der er ca.
10 min. gang fra
parkeringspladsen.

Herefter kører vi ad de
skønne små veje på
Røsnæs til Loch Ness i
Tømmerup, hvor vi drikker
eftermiddagskaffe ca. kl. 15.
Sjællands Motorveteraner giver morgenbrød ved Kvickly og kringle til
eftermiddagskaffen. Husk selv at sørge for at medbringe kaffe/the til hele
dagen.
Det kan være turen går forbi vingården på Røsnæs, betaling er for egen
regning,
Husk tøj efter vejret.
Tilmeldingen skal ske til Ruth og Erik, senest d 1-5 2015
Tlf: 59512382 / 29287261 ell. Mail: rn@ka-net.dk
Med venlig hilsen
Ruth og Erik / Hanne og Leif

Klassisk køredag d. 5. juni 2015
Denne tur er en oplevelse af de store. Alle køretøjer, der er ældre end 25
år,vil i hele Danmark komme ud at kører på de danske veje.
Der er så nogle af os, som kører til Sorø, hvor Sorø Museum i samarbejde med 3 veteranklubber, vil får Sorø by til at brumme med
gamle køretøjer.
Mødested, hvor man bare kommer og hopper på turen er,
Reersø kl 9.00 – Mullerup havn kl 10.00 og
Stop 39 Slagelse kl 10.45,
Vi vil som sædvanligt gøre holdt ved Tystrup Bavelse sø og nyde vores
medbragte mad.
se på www.klassisk-koererdag.dk program for dagen i Sorø
Mvh John og Allan

Høng Løbet d. 20.06. 2015
Deltagelse af køretøjer over 35 år (max 30 enheder)
Pris: 50 kr. pr voksen inkl. frokost samt kaffe og kage ved afslutning, børn
gratis.
Sponsor:

Sparekassen Sjælland og S.M.V.

Ankomst:

Kl. 10.00 ved Høng Centret hvor vores fine køretøjer udstilles på det grønne område mod Slagelse vej.
Ca. kl. 11.45
Fra Høng Centret ca. kl. 13.00 med kørsel i den skønne
omegn.

Frokost:
Afgang:

Afslutning ca. kl. 16.00 et skønt sted hvor der er toiletter, vi kan komme
indenfor hvor der er dækket op med kaffe og kage.
Tilmelding efter først til mølle princippet til Erling: 26955454
eller mail. erlingrolandpetersen@gmail.com
Husk medlems nr. og antal personer ved tilmelding :
Betaling på konto reg: 0519 konto:233360 senest 10.06. 2015
I er først tilmeldt, når betaling er registreret.
Vel mødt med det fine køretøj og gode humør.
Jens Damsgaard & Erling R. Petersen

SJÆLLANDS MOTOR VETERANER
Program for Slagelse-Korsørturen lørdag d 1 aug. 2015
Kl 8:30-9:00 -ankomst til Nytorv, Rosengade og Schweizerpladsen.
Løbsplader udleveres på Nytorv. Der er kaffe og 1 stk. rundstykke pr person på Cafe Caramel.
Kl 9:30 -byder klubbens formand Allan Larsen alle velkommen
på Cafe Caramel
KL 9:30 -11:00 -er der tid til at går lidt på shopping i Slagelses
by og gerne i tidstypisk tøj.
Kl 11:00 -er der afgang fra Rosengade og Schweizerpladsen
og fra Nytorv, Jens Damsgaard og måske vores borgmester vil
sætte løb i gang.
Kl 11:15 -ankomst og parkering på Korsør torv og gågade, følg
”Parkeringsvagternes” anvisninger (Folk i gule veste) vær
tålmodig
Korsør by er vært for en frokostmadpakke og en genstand.
Kl 13:30 -starter turen med en færdighedsprøve ved start, og
så er det af sted ud i det blå med div opgaver undervejes,
Der vil på turen være et stop, hvor vi nyder kaffe og kage, som
Sjællands Motor Veteraner er vært for. og mon ikke også lidt
slik. der vil være nogle opgaver der også.
Kl 17:00 ca. -er der ankomst på Storebælts Camping, hvor vores køretøjer placeres på græsplæne i en rundkreds med front
mod midten, (inde på campingpladsen)
Der er der mulighed for en lille slapper og forfriskes lidt og
finde danseskoene frem inden aftenens festligheder.

Kl 18:00 -aftensmad i campingpladsens festpavillon, hvor vi vil
nyde helstegt pattegris og nyde rødvin, som er inkl. i prisen,
drikkelse udover er på egen regning
.
Der vil være musik under maden, og der bydes op til dans.
VI håber på en god dag og flot vejr og masser af hyggelige timer sammen.
De venligste hilsner fra bestyrelsen og Allan.

EFTERLYSNING !!
Vi mangler nogle folk som kan sørge for eftermiddags kaffe og kage
til vores Slagelsetur d. 1-8-15.
Kender du nogen som har lyst til at hjælpe klubben den dag, så kontakt Allan Larsen på tlf: 30 53 96 35 hurtigst muligt.

Weekendtur til Nordsjælland.d 14 til 16 -8-2015.
Turen er ikke fastlagt nøjagtigt, men i grove træk vil turen forgå på denne
måde.
Fredag d. 14 afgang fra Slagelse kl.
9.00 mod Frederikssund og videre nord
på mod Helsingør, hvor vi gør div. drikke og tissepauser og hygge. Vi vil finde
nogle steder, vi kan se på, men hen
mod eftermiddag skulle vi ankomme til
en campingplads eller vandrehjem, hvor
vi skal overnatte 2 gange. Stedet vides
endnu ikke, men vi spiser fælles mad
fredag.
Lørdag: morgenmad sørger man selv for, så går turen mod Kronborg
Slot, hygge og kulturelt indlæg.
Så nok hjem på pladsen igen og slappe af til middag og så eftermiddag
mod Bakken og Dyrehaven og Matador, der vil vi så blive sluppet løs
nogle timer for os selv. Oog så ved madtid mødes vi på en restaurant og
nyder hinandens gode selskab, og inden det bliver mørkt, kører vi mod
vores overnatning.
Søndag: morgenmad sørger man selv for, og oprydning og div og så mod
hjemad med div. kønne stop på vejen.
Dette er grove træk, pris ved jeg intet om endnu, men meld til hurtigt, så
vi kan fortælle, hvor mange vi skal finde overnatning til,
Tilmeldingsfrist er d 1-6-2015
Til Allan tlf 30 53 96 35
Venlig hilsen Lars og Allan
(pt er der 10 biler tilmeldt )

Biler der fulgtes med sporvognene
Sporvejsmuseet indbyder igen i år ejere af ”Biler der fulgtes med sporvognene” (og mc/scootere) til veteran/vintage-træf på Sporvejsmuseet.
Denne gang lørdag 25. juli med start kl. 11. Der er gratis adgang til museet for fører og passagerer i de deltagende køretøjer. Køretøjerne skal
være indregistreret første gang i 1972 eller tidligere, idet de sidste gamle
danske sporvogne forsvandt fra gadebilledet netop i 1972. Årets udstilling
giver mulighed for at gå på opdagelse i den kollektive trafik i form af talrige billeder, filmklip samt sporvogne og busser i mange størrelser.
Deltagelse i ”Biler der fulgtes med sporvognene” forudsætter tilmelding til
Sporvejsmuseets pressesekretær Søren Palsbo på e-mail: presse360@gmail.com eller telefon 60 83 62 34. Der er plads til 40-50 deltagende biler, og deltagernumre fremsendes efter princippet først-til-mølle.
Arrangementet begynder med en lille fælles køretur i Sporvejsmuseets
smukke omegn anført af en museumsbus, hvorefter kortegen ankommer
til museet, og deltagerne får anvist plads. Der er konkurrencer for det
mest charmerende køretøj fra hvert årti – hestekræfter eller selvbærende
karosserier er ikke det mest afgørende for dommerkomiteen – og der er
også præmier til den dame og herre – ikke nødvendigvis fra samme køretøj – som har gjort mest
ud af at være iklædt tøj, der var
smart, da køretøjet var
nyt.

Sorø

