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Lidt fra Formanden. ;-)
Jeg vil gerne ønske alle SMV s medlemmer et rigtigt godt nytår.
Nu kan vi snart begynde at glæde os til at vi skal finde vores køretøjer frem så vi
kan nyde en tur i det blå.
Der er i skrivende stund gået et år siden Leif gik bort, og jeg tænker tit på hvad
han ville gøre i nogle af de situationer som vores nye bestyrelse kommer ud for,
men jeg må sige vi har fået samlet en god bestyrelse, som vil yde deres og vi har
en god ånd i klubben.
(Hygge og glæde og gode køreture)
Den gode ånd som vi har, skal vi bare sørge for at give videre til de nye medlemmer der kommer i klubben, sørg for at byd dem velkommen eller puf lidt til dem,
om at tage med på turer, man bliver jo bidt af det. ;-)
Vi har allerede nu fået de fleste turer på plads og sat i kalenderen, så meld jer til,
og skriv dem ned, jo flere vi er på turene jo hyggeligere er det.
Klubben har jo skiftet bank og vi har jo så fået nyt indbetalings konto nr., så vær
opmærksom når I skal indbetale over netbank, se konto nr i det sidste nye blad.
Vi har samtidigt sløjfet girokort, da de fleste kan betale over netbank, men man
kan jo stadigt gå i sin bank og får det klaret. Grunden til dette er, at det er en omkostning af de dyre, at får sendt girokort ud, og når I så skal betale skal I give 40
kr. for det i banken, håber det kommer til at fungere.
I kan nu se midtsides i bladet, at regnskab og indkaldelse er til at tage ud, og
tage med til generalforsamling.
Jeg håber vi få en god sæson med godt vejr og hygge og husk,
Man løfter bedst i flok. ;-)
Venlig hilsen Allan Larsen.

Nyt fra redaktøren
Så er foråret forhåbentlig lige om hjørnet, og vi kan snart komme ud og lufte vores veterankøretøjer. Og som I kan se er Aktivitetskalenderen godt fyldt op allerede nu, så det er bare om at sætte en masse krydser i kalenderen og få tilmeldt
jer til de ture I syntes I har lyst og tid til at deltage i.
Jeg beklager rigtig meget at der sidste gang manglede en side fra Susannes artikel om Høstturen, så derfor bringes den igen, denne gang med begge sider.
Endnu engang vil jeg opfordre jer til at sende historier/artikler til Krumtappen, for
på den måde bliver bladet endnu mere spændende at læse. Og husk på generalforsamlingen bliver der trukket lod om rødvin, blandt de indsendte indlæg der har
været i årets løb.
Hilsen Lykke

Til orientering
Indkaldelse til generalforsamlingen og opkrævning af kontingent er på
midtersiderne i bladet lige til at tage ud.
Der kommer ikke noget girokort, i bedes indbetale over netbank.
På vores nye konto nr. 2300 6278659613 Husk at påfør jeres navn eller
medlems nr. TAK. ;-)
M.v.h.
Bestyrelsen

Julefrokost 10-1-2014
Det var en rigtig god aften, vi havde i Fuglebjerg forsamlingshus den 10. januar.
En stor tak til dem, som deltog og som havde taget det gode humør med, så det
blev en rigtig god aften lige fra starten. Og med et 15 mands orkester var der
gang i den fra start til slut. Tak til julenissen, som fik tid til at besøge os igen i år,
og tak for at han tog nissepigen med, og hun spillede så smukt for os,
”Tak Nissepige”. Nu glæder vi os til, at solen kommer højt på himlen, så vi kan
komme ud og køre.
Hilsen Inga og Carlo

Vi mødes igen i ” Brugsen”
Til en aftentur for alle veteran-køretøjer.
Det er altid den 1. onsdag i måneden.
Vi køre altid fra mødestødet kl. 17.30.
Vi sørger selv for mad, drikke, evt. badetøj og ”værktøj”.
Vi starter:

07. maj. Brugsen i Raklev Gl. Nyrupvej1, Kalundborg
04. juni Super Brugsen I Høng.
02. juli Super Brugsen i Vig.
06. Aug. Dagli Brugsen i Ruds Vedby
03. sep. Coop Super Brugsen ”Jyderup” Nyvej 7, Jyderup

Der er ingen tilmelding.
Vi køre 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,
Se næste blad.
Med venlig hilsen
Claus Olesen
59507155.

Forårstur på Lammefjorden den 25/5 2014 med madpakker.
Søndag den 25/5 2014 mødes vi på Mørkøv Hallens parkeringsplads, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv hvorfra vi kører kl. 9,30. Vi kører til Audebo pumpestation
hvor vi gør holdt og der vil blive fortalt lidt om inddæmningen og afvandingen af
Lammefjorden, der vil være lejlighed til at nyde sin medbragte kaffe samt gå en
tur op på dæmningen. Derefter kører vi en tur ud over Lammefjorden, vi finder
et sted hvor vi kan nyde vores medbragte mad. Derefter kører vi videre, midt på
eftermiddagen vil vi ende hos Gurli og Lars i Hørve hvor der vil blive serveret
kaffe og kage.
Turens længde er ca. 65 km lang.
Hilsen Else og Niels-Jørgen Larsen (287)
samt Gurli og Lars Christiansen (404)

Weekendtur til Lolland-Falster.

Så er der mulighed for, at du/I kan hygge over en weekend med god mad
og hygge omkring vores gamle køretøjer, d. 8. til d. 10. aug. 2014.
Fredag den 8. august
Start ved Stop 39, Slagelse kl. 9:00
Vi kører til Maribo Sø Camping, hvor vi overnatter i de velindrettede hytter (til 4
og 5 pers.)
Fredag eftermiddag besøger vi Andelslandsbyen i Maribo (som er ret interessant) og måske er der en som har bagt en kage til om eftermiddagen? 
Aftensmad fredag bliver på campings fællesgrill, hvor jeg skaffer et godt stykke
kød, samt tilbehør.
Lørdag
Morgenmad sørger man selv for.
Fælles kørsel til CCMB ved Sakskøbing, hvor vi deltager i et træf med LollandFalsters Veteran Klub, der strækker sig til om eftermiddagen (HUSK, at DU skal
selv tilmelde dig/jer løbet!!) Efter løbet drager vi tilbage til vores hytter og måske får en lur, da alle SMV’er skal spise aftensmad sammen på Bangs Restaurant, der ligger lige ved siden af campingpladsen. Dette betyder, at ALLE kan feste/hygge, nyde et ekstra glas vin, da ingen skal køre hjem!!
Søndag
Morgenmad sørger man selv for.
Vi pakker sammen og drager mod Slagelse i fælles flok med nogle hyggestop
undervejs. 
Prisen for denne uforglemmelige tur med andre SMV’er:
Leje af hytte, 2 x aftensmad, samt indgangen til Andelslandsby bliver ca. 800 kr.
pr person
(Morgenmad, drikkelse og sengelinned sørger man selv for)
Tilmelding er bindende efter først til mølle princippet! (OBS: max 45 deltagere!)

Tilmelding til Allan Larsen tlf 30 53 96 35, (gerne efter kl. 16:00 ;-) TAK!! )

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

udkommer i uge 19
udkommer i uge 26
udkommer i uge 35
udkommer i uge 48

Årsmøde i Motorhistorisk samråd
D. 23 November 2013 var der Årsmøde i Motorhistorisk samråd, hele referatet
herfra kan læses på klubbens hjemmeside: www. smv1978.dk
Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af
motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. Samrådet varetager de tilsluttede foreningers fælles interesser, dvs. overordnede og generelle opgaver
over for myndigheder, inden- og udenlandske organisationer, herunder medlemskabet af den internationale veteran-køretøjsorganisation: Féderation Internationale Des Vehicules Anciens (FIVA).
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