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TiI

nedlemmerne

,Iuren til Hjsl.tsmåI var jo den ventede sueces. Der var møCt de
eædvanlige og de sæd.van}i.gq var blevet væk. I{avde c1e ikke fået
tnvitationen? Klubben bli-ver kaldt passlv og når der så bl i 'rer
Iavet noget korOner der ingenl for dårllgt. Nå nen nu ti1 ';,"tren.

fra strand,en i Åbenrå ca. kI loroo ltørdag for--rniddag. Jeg skulle tiL Fyn til DMC nøcle samYnen ned Knud 01uf der
sad i sidevogeen, 1(aJ P, Iorbeu, Poul og Marglt (tandslet) kø:rte
på MC Poul og Margit ssBt Eanne (Søgfir'.]) aørtu i b11. !e skulle
mødes med ?oul Ernst og Senthe et §ted Yed. Voiens. Derefter kørte
cle ad de grønne ve,le tll Hvtde §antlo-. lvqS oadpalrken b1ev fortæret.
Derefter kørte de til Hiartenål hvor yi mødtes kI' ea 21rrio.
Jens Peter var komnet fra Å]Uorg på r';in MZ så han var komrnet
da cle andre lndfandt sig.
Knud Oluf og jeg havfle en ftn tur tl} Fyn nærmere Ringe Hotel.
Der var kommet mange til rnødet, som var me8et interes§arlt.
Der var en genneggang af ciet sldste års forLøg samt regnskab
og nye klubber, Særmere kaa ]æseo j. næete nI. ef DMQ bladet.
l[uren ti1 HJartenå} glk flatl fr;ld kna]d på. Teltet b]ev ]trrr*,,igt
sat op og så flk v1 noget godt at spisg (kartoffelmos mefl rerter og
tonratketehup) og te ti}. De sndre havde fået sat &1 lnderr ui kom
så de var godt nætter Det lbev dog til et par pils»ere l1den vi
gik 1 seng kI ca 215Q.
fuean hJen var lkke he]t fæl-lee da Marglt (Søgård) ekul-Ie sp1)-]e
båndbol-d i Sønderbcrg, så hun etartede k1r 6rlo på Kajs -JldlY' en
temmelig kold tur fortal.te hun §enere. Vi. andre, PouI og }tiargit
(Tandstet) fn,rA gluf, og jeg plue Torbeu tog afsted lnden ?oul
Ernst og Bento var stået op. Iatet rlyt' Vl tog til. B:r1Ib.lerd clg
hejn over Viborg, hvor vl besøgte PoulE foræIdre. Yi sat':e satnti4tg en ny banerokord Beilietn DollerirB Bakker 1 sldevo3n*:kisc$en.
God.t arbejde, Knud 01uf.
Jeg var hjeume kI 2oroo i GuderuP efter en klubtur.

Den startede

Næste alrangementer;

Julestue på lyngtofte
Ge aeralforsamllng
Fastelavn
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16.1.1985
13.2.198J

kontingentet til DMC er steget til Bo lcr pr år
gj.ve beeked om I stadlg v1l etøtte ea god sag.
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