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Marts (uge 11) ● August (uge 33) ● December (uge 49)
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Formanden har ordet

Nu er der ikke lang tid til! Efter en
ualmindelig lang vinter er jeg nok
ikke ene om med længsel at se frem
til sæsonens første MX-5 kørearrangement. I øst bliver det
allerede den 2. april i Maglesø,
medens GoWest må vente til ugen
efter, hvor Allans nye arrangement
ved Bork Vikingehavn får premiere.
Men så har de allerede ugen efter
igen mulighed for at komme af sted
på Anne og Svens Tulipanløb.
Men ellers er sæsonen allerede
godt i gang: I øst har vi allerede haft
to gode arrangementer (se mere
herom andetsteds i bladet) og den
ser ud til at kunne blive endnu bedre
end sidste år: I Gowest er der ikke færre end 17 fastlagte arrangementer (inkl. Bork Havn) og i Øst er
der tilsvarende 15 arrangementer. Lægges hertil de to der allerede er afholdt, kommer øst også op på
17 arrangementer! Hertil kommer så Gavnø og Jeppe Rimmens store FIVE TOUR 2011. Der er i
øvrigt mere om alle disse arrangementer andetsteds i bladet.
Og endelig er der hele 20 biler, hver med to ombord der helt sikkert glæder sig til Helges Store
Bededagstur til Harzen og en lille flok på 4 biler med i alt 7 ombord der kan se frem til Cheese and
Chocolate Ralley i Svejts i Kristi Himmelfartsferien. Det skal nok blive en god sæson!
Med dette nummer af Roadstar følger også indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Det er mit
håb at rigtig mange vil komme og deltage ikke bare i selve generalforsamlingen, men også i den
efterfølgende middag. Det plejer at være en god lejlighed til at træffe andre medlemmer. Jeg håber vvi
må få en god og konstruktiv generalforsamling, der kan danne basis for fortsat god udvikling af
klubben.
Til slut vil jeg mindes Elisabeth Fahrner som døde den 9
januar i år efter flere års kamp mod sin kræftsygdom. Det var
altid en glæde at træffe Elisabeth til vore arrangementer og
dele glæden over køreturene i de små biler med hende.
Vi glædede os over hendes selskab ved svenskernes store
Bäckaskog arrangement, hvor hun tit kørte lige bag efter os
mens vi susede gennem de svenske skove i regn og tåge.
Selvom hun beklagede sig over sine noget gamle og slidte
dæk fulgte hun flot med. Vi så hende sidste gang til Gavnø
arrangementet. Hende vil vi savne. Æret være hendes minde.
Jens
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Generalforsamling 2011
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i MX-5 Club Denmark
Afholdes

Lørdag d. 30. april 2011 kl. 15.30

Sted :

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Dagsorden i henhold til vedtægterne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det foregående år.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter, gebyrer m.v. for det efterfølgende år.
Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Vedr. pkt. 4 og 5 ligger Regnskab 10 og Budget 11 klar på hjemmesiden.
Vedr. pkt. 5, foreslår bestyrelsen følgende kontingenter for 2011:
P-medlem
350,- (uændret)
E-medlem
200,- (uændret)
H-medlem
100,- (uændret)
Indmeldelse
75,- (uændret)
Rykkergebyr
25,- (uændret)
Opkr.gebyr
10,- (uændret)
Vedr. pkt. 6, har William S. Jacobsen har valgt at trække sig uden for tur og Flemming Tibirke ønsker
ikke at genopstille som suppleant, der skal derfor vælges formand for 2 år (Jens Borregaard
genopstiller), kasserer for 1 år, 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Allan Hansen genopstiller). Desuden
skal der vælges 2 suppleanter (John Laursen genopstiller).Søren Zak har meddelt at han gerne stiller
op til valg som kasserer.
Forslag der ønske s behandlet under pkt. 8 skal skriftligt fremsættes for bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 225,-.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men det vil være meget rart, hvis vi på
forhånd ved hvor mange der kommer, så der er kaffe, kage og stole til alle. Så venligst tilmeld jer til
generalforsamlingen til mig på mail formand@mx5club.dk eller telefon 47 31 48 03 / 60 21 83 00
selv om I kun deltager i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Jens Borregaard
Formand
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Regnskab 2010

Indtægter:
Kontingenter
Salg regalia
Renteindtægter
Indtægter i alt

2010
80.805,3.100,2.178,95
86.083,95

Udgifter:
Kontorhold
Web og mail hotel
Bestyrelsesmøder
Arrangementer (netto)
Regalia
Roadstar
PR-materiel & aktiviteter
Velkomstpakke
Gaver / Blomster / Repræsentation
Udgifter i alt
Årets ov erskud

2.614,49
2.153,24.853,31
29.087,82
2.967,08
2.164,33
212,56
7.495,36
809,72.356,95
13.727,-

Aktiv er:
Bankbeholdning, alm. konto
Bankbeholdning, højrente konto
Til gode Vest-shoppen
Tilgodehavende renter, bank
Udgifter ”2012” aktiveret
Varelager regalia
Aktiv er i alt
Passiver:
Egenkapital primo
Årets overskud
Egenkapital ultimo
Mellemregning bestyrelsen
Forudbetalt kontingent
Passiver i alt

Budget
2009
74,75
70
8
11
1,5
3
84,25
84
3
42
18
26
8
4
1
6
2
110
-25,75

Note
1

3
2
4
23
10
4
2
6
1
55
28

14.201,75
125.000,984,50
1.125,4.503,58
9.295,97
155.110,80
139.483,05
13.727,153.210,05
1.555,75
345,155.110,80

Gershøj d. 30. januar 2011
William S. Jacobsen
Kasserer

Else Madsen
Revisor
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2
3
4
5
6
7
8
9

Noter til Regnskab 2010
Note 1:
Kontingent e-medlemmer
Kontingent p-medlemmer
Kontingent h-medlemmer
Indmeldelsesgebyrer
Rykkergebyrer
Kontingenter i alt

56.820,10.545,9.640,3.300,500,80.805,-

Note 2:
Porto
Kuverter
Kopiering
PBS
Bankgebyrer
Kontorhold i alt

119,80,150,1.940,49
325,2.614,49

Note 3:
Web og mail hotel
Opgradering af hjemmeside
Hj emmeside i alt

1.584,569,2.153,-

Note 4:
Forplejning bestyrelsesmøder
Kørsel
Bestyrelsesmøder i alt
Note 5:
Generalforsamling, indbetalt
Andre arrangementer, indbetalt
Generalforsamling
Andre arrangementer
Gaver til ”fremvisere”
Fotokonkurrence
Tilskud til arrangementer
Brotilskud
Kørsel/Bro afvikling af teknik arrangementer i Vest
Arrangementer (netto) i alt

15.302,50
9.550,81
24.853,31
-10.330,2.950,13.351,23.545,65
565,484,37
1.045,200,3.176,80
29.087,82

Note 6:
Vareforbrug & nedskrivning af varelager
Porto (netto)
Regalia i alt

2.981,60
-14,52
2.967,08

Note 7:
Trykning
Porto
Roadstar i alt

1.756,83
407,50
2.164,33

Note 8:
Porto – Hvervefolder
P-skiver forhandlere
PR-materiel & aktiv iteter
Note 9:
Porto
Navneskilte
Trykning
Øvrige indhold
Velkomstpakke i alt

48,50
164,06
212,56
1.147,140,5.204,42
1.003,94
7.495,36
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Kommende arrangementer
10. april
Bork Hav n
Første gang mødes vi på plænen / P-pladsen ved
Bork Vikingehavn kl. 13:00
Som noget nyt vil vi starte et fast mødested i det vestjyske.
Tanken er at vi skal mødes 1 gang i måneden og nyder
vores medbragte kaffe.
Skal vi f.eks. køre en tur og ende i garage hvor der startes
en grill op. Det snakker vi om når vi mødes.
Tilmelding ikke nødvendig, i skal bare komme med jeres
gode humør.
Vi ses
Allan Hansen
16 april
Tulipanløb GoWest
1: Mødested: Rønvangen 152, 8382 Hinnerup
2: Mødetid: kl. 10.00
3: Afgang; 1 bil ad gangen fra 10.15
4: Medbring frokost kurv
5: Eftermiddagskaffe på en hyggelig kro
Tilmelding: senest d. 4. april
Til: Anne og Sven 8698 6647/ 2330 6606 svenschroeder@yahoo.dk
(husk at oplyse medlems nr. ved tilmelding)
Turbeskrivelse:
Denne tur er ”et løb” hvor det gælder om at finde vej.
Vi sender gerne en beskrivelse om, hvad et tulipanløb er!
25 april
Teknik forårsklargøring Øst
Afholdes søndag den 25 april imellem kl.10 – 16,00
Mødested
Amager Landevej 171 C 2770 Kastrup
( inde i gården ved Designa Køkkener )
Finn og John byder velkommen til en gang forårsklargøring, men
det skal ikke forveksles med det store service eftersyn, men en
hjælp til selvhjælp.
Vi forestiller os at vi kan være behjælpelige med at kontrollere :
- bremsevæsken
- tjekke batteristand
- tjekke drænhuller ( ved kalechen ) – kim til rust i bagpaneler
- tjekke om dine bremseskiver og klodser er ok
- evt. tjekke for rust i paneler mv.
- samt komme med gode råd mht. motorolie, gearolie og diff. olie og ikke mindst hvornår de bør
skiftes.
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Derudover kunne vi jo lige tjekke lak / lak skader og fortælle lidt om hvad man selv kan gøre.
Vores kaleche er jo ret dyr, så vi tjekker også lige den og kommer med gode råd til vedligeholdelsen.
Mht. vedligehold af kaleche skal man være opmærk på at der findes to typer,
hhv. en i vinyl og en i mohair – og de skal behandles forskelligt. Hvis i vil have hjælp til at gøre
kalechen fin så ring lige til John for at få at vide hvilke materialer i bør medbringe.
Hvis man gerne vil vaske og polere vidunderet er der vand, spande og børster som kan lånes, men i
må selv medbringe shampoo, polermiddel og vaskeskind.
Tilmelding er nødvendig idet vi max. kan være 10 biler, så det er efter princippet ” først til mølle ”
Tilmelding skal ske til John, gerne på mail JL@ark-bl.dk senest d. 18 April.
I kan træffe mig på mobil 2087 8044 hvis der måtte være spørgsmål til arrangementet.
Husk en solid madpakke, vi brygger kaffe og har soft drinks, og hvis i vil hvile de trætte ben så medtag
gerne en stol og som sædvanlig jeres gode humør. Er du til pizza findes det lige rundt om hjørnet.
Vi ser frem til en hyggelig dag.
Finn + John Teknikgruppen.
30 April
Generalforsamling
Afholdes lørdag d. 30. april 2011 kl. 15.30
på Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100
Vejle
For dem som har lyst til at følges ad ,mødes vi kl.
11.00 hos Autohjørnet Fårupvej 38 - 7300 Jelling
hvor der bliver lidt servering, og herfra kører vi så
af smukke veje i omegnen til Munkebjerg Hotel,
(www.munkebjerg.dk) hvor vi er fremme kl. ca.
15.00
Efter generalforsamlingen er der mulighed for fælles 3 retters middag til en pris af kr. 295,- per person
Ønsker man at overnatte er der lækre værelser til kr. 475 per person i dobbeltværelse og kr. 750 per
person i enkeltværelse.
Overnatning er inkl. Munkebjergs store morgenbuffet.
Tilmelding til middag og overnatning skal ske senest den 1. april til cev@mx5club.dk
8 Maj
Sv erigestur Øst
MCoS / William vender tilbage med mere på et senere tidspunkt
15 Maj
På Banen GoWest
1: Mødested: Thisted Køretekniske,
Lerpyttervej 17, 7700 Thisted
2: Mødetid: kl. 10.00 – 10.30
3: Vi ta’r kegler på banen. Efter en
introduktion begynder banekørselen
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4: Der bliver fælles frokost/ smør-selv-mad
5: Efter vi har drønet rundt/kørt stilfærdigt,
kører vi samlet videre og eftermiddags kaffen nydes med udsigt ud over vandet.
6: Pris for frokost samt kørsel på køreteknisk anlæg: driver: 150 kr. codriver 50 kr.
(denne tur er kun for medlemmer)
Tilmelding: senest d. 2. maj til Anne og Sven 8698 6647/ 2330 6606 eller svenschroeder@yahoo.dk
(husk at oplyse medlems nr. ved tilmelding)
Betaling senest 8. maj via netbank reg. nr. 1911 kt. Nr. 9110041901 (Husk navn på!)
5 Juni
Gav nø Classic Car Autoj umble
søndag den 5. juni 7.45 – 18.00
Gavnø Classic Car Autojumble nærmer
sig atter med hastige skridt og afholdes
søndag den 5. juni i år. Sidste år og også
de tidligere år har det været en ren
fornøjelse. Det er en stor dag, hvor der er
en masse forskellige spændende biler og
andet rullende materiel at se på, og MX5
har sin egen udstillingsplads, hvor vi kan
hygge os. Standen er centralt placeret i
forhold til pølser og fadøl, så der er god
mulighed for socialt samvær hele dagen i
den dejlige park.
Vi mødes på Karlslunde rasteplads på
motorvejen syd for København om
morgenen kl. 7.45 . Præcis kl. 8 .00 bliver
startordren givet: ”Gentlemen start your engines”. Herefter kører vi mod syd af motorvejen. Vi drejer
fra ved afkørsel 36 Haslev. Her vil der også være mulighed for at støde til senest kl. 8.20 i højre side
af vejen i retning mod Køge. Herefter går det af små veje uden om Næstved mod Gavnø, hvor vi vil
være kl. 9.15 .
Husk at tage en termokande med rigeligt kaffe - også et krus til naboen, hvis han har glemt sit. Husk
også klapstole, paraply og tæpper til den lange dag, og eventuelt en madpakke og noget at drikke,
hvis I ikke vil købe det på stedet. Når vi er ankommet, laver vi et fælles morgenbord, hvortil klubben
har indkøbt rundstykker og smør o.s.v. Ikke medlemmer er også meget velkomme til at deltage..
Vi kører først efter kl. 17, når udstillingen er slut. For dem der vil, er der en fælles køretur af de små
veje tilbage Køge havn. Herefter skilles vi.
Husk at tilmelde jer på: http://gavnoe.dk/dk_diverse/autoshow. På Forum vil der ca. 15. april blive lagt
en tilmeldingstråd, som I meget gerne må benytte, så alle ved, hvem der kommer. Dem der ikke er
medlem er klubben er også meget velkomne til at tilmelde sig og deltage i køreturen og samværet
hele dagen.
I er også velkomne til at ringe til mig på 48 26 67 40, hvis der er yderligere spørgsmål.
Venlig Hilsen
Finn
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15 Juni 2011
Køreteknisk arrangement
Sted : Køreteknisk anlæg Pedersborg - Frakørsel 37 – E20
Program
Vi mødes kl. 19,00 til et par stykker smørrebrød, øl ,vand og kaffe og en ostemad.
Efter 1 times socialt samvær med tilhørende dækspark går vi i bilerne og kører imellem kl. 20 – 22.
Pris 200 kr ( co – driver 50 kr )
Tilmelding til Michael Dyring på telefon 5837 7573 eller mail : m.dyring@mail.dk
Tilmeldingsfrist fredag d. 10 Juni
18. j uni 2011
Fra Jylland tiul Fyn
1: Mødested: Tirsbæk Slot,
Tirsbækvej 135 • 7120 Vejle Ø
2: Mødetid: kl. 10.00
3: Medbring madkurv.
4: Vi slutter med kaffe.
Tilmelding: senest d.5. juni
Til: Marianne og Hans Peter tlf. 2963 9892,
2972 1725,
haugstruphviid@gmail.com (husk at opgive
medlemsnummer).
Turbeskrivelse:
Fra Tirsbæk Slot ind langs Vejle Fjord gennem Vejle og ud over Munkebjerg med ægte hårnålesving
og barske stigninger; videre over den gamle Lillebæltsbro og rundt på det smukke Nordfyn hvor vi
slutter med kaffe.

26 Juni
En rejse i Nordsj ælland fra Hillerød til Gillelej e - Øst
Vi mødes søndag den 26. juni kl. 9 på Fyrrebakken 34 i Hillerød, hvor der er arrangeret en gang
morgenkaffe og rundstykker. Under morgenkaffen vil Finn fortælle lidt om landskabet i Nordsjælland –
hvordan det er dannet, og hvordan de kære Nordsjællændere de sidste 10.000 år har brugt og ændret
det. Herefter drager vi af ca. kl. 10. Vi bruger de næste tre timer til at køre rundt i Grib Skov og se ud
mod Arresø og Esrum Sø. Undervejs stopper vi for at se forskellige seværdigheder og se på, hvordan
landskabet er blevet formet.
Kl. ca. 13 spiser vi den medbragte frokost og drikkevarer i Snævret skov, hvor man kan se
omladestationen i forbindelse med Esrum kanal. Kl. ca. 14 kører vi videre. Her ser vi på Søborg sø og
borgruin, og vi fortsætter nordpå til sandflugtområderne nord for Arresø. Vi slutter ca. kl. 15.30 til
16.00 på Gillleje Havn, hvor der vil være arrangeret en kop afskedskaffe.
Der vil blive lagt en tilmeldingstråd ud på Forum omkring 15. maj, og tilmelding kan også ske på mail:
Finnogannette@vip.cybercity.dk
Vel mødt
Finn & Annette tlf. 48 26 67 40
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10 Juli
Store badedag Øst
Mødested og tid: Stop 39 Slagelse (frakørsel 39 E20) kl. 12.00
Efter en fælles køretur gennem nogle af Vestsjællands
hyggeligste afkroge slutter vi i Korsør hos Marianne og
Michael Dyring, som bor lige ned til en af Storebælts
gode badestrande. Her vil Marianne have kaffen klar
når vi ankommer ca. 13.30, og hvis vi kender hende
ret har hun sikkert også bagt boller til.
Derefter klæder vi om til det medbragte badeoutfit
så som bikini eller bermudashorts eller hvad I måtte
ønske at føre Jer frem på stranden i – vi medbringer
selvfølgelig nødvendigt overlevelsesudstyr i form af
kolde øl og vand.
Når fingrene så er blevet tilpas runkne af opholdet i vandet trækker vi os tilbage til Villa Udsigt hvor det
så nok er blevet tid til at få startet grillerne op og sparke lidt dæk mens kullene får den rigtige farve.
Når de så er blevet hvide sætter Marianne kartoffelsalat og en grøn ditto på bordet og de sultne
badegæster finder herefter de medbragte bøffer frem og så er det vel bare at få forbenene op i truget
og lade sommerhyggen brede sig.
Tilmelding hos Michael Dyring 58 37 75 73 eller m.dyring@mail.dk senest 8. j uli
16 - 17 Juli
Go-West Go-east Weekendtur på Danmarks sydhav søer
1: Mødested: Kildebjerg Rasteplads (E20 mod øst)
2: Mødetid: kl.10.00
3: Medbring frokost kurv til lørdag.
Tilmelding: senest d. 3. juli
Til: Ulla og Poul Rasmussen, 2015 6919, 6596 1147. uer@live.dk (husk at oplyse medlems nr. ved
tilmelding)
Turbeskriv else:
Lørdag: Afgang: Fyn, Kildebjerg rasteplads (østgående) – kl. 10.Motorvejen til Korsør, hvor der gøres
ophold ved ”Batteriet” for at tage sjællænder med ombord - herefter Margurite-ruten sydpå via
Skælskør forbi forskellige herregårdsmiljøer.
Froko st: Medbragt frokost på Bisserup havn. Kaffe: Sydsjælland
Køretur på Falster: Stubbekøbing, Marie Grubbes færgeleje, Næsgaard, Corselitze-skovene, Hesnæs
Havn med de enestående stråbeklædte huse og endelig Corselize slot.
Aftensmad: Middag på det charmerende, autentiske traktørsted ”Pomle Nakke”, som ligger på en
skrænt lige ud til vandet midt i Corselitze-skovene.
Overnatningsmuligheder på Midtfalster: Nørrevang Hotel, Horbelev vandrehjem, Nykøbing Falster
vandrehjem
Søndag: Afgang fra Nykøbing Falster Vandrehjem kl. 10.Rundtur på det smukke Midt- og Sydlolland,
bl.a. forbi 10 herregårdsmiljøer på bare 20 km.!
Froko st: I Maribo kl. 12.00, Rundtur på Nordlolland, bl.a. med udsigtspause ved ruinen
”Ravnsborg”.Kaffe: På færgen hjem (Spodsbjerg-Tårs) ca kl. 16.00
20 Juli
Onsdagstur med William - Øst
William vender tilbage med mere på et senere tidspunkt
14 August
Sommerfest - Campingpladsen Korsør , Øst
Hvor: Halskov Camping på Halskov Odde lige hvor broen går i land – det er håbet at den centrale
placering i kongeriget måske kan lokke nogle jyder og fynboer til Sjælland.
Program: Vi møder på pladsen i løbet af formiddagen og får linet bilerne op og efter lidt dækspark og
hilsen på spiser vi ca. 12.30 en god frokost i Campingpladsens restaurant.
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Herefter har campingfatter lovet os at tage os med ud til broens landfæste (til fods) og vise os broen
fra en helt ny vinkel (den er meget fotogen), samt fortælle om byggeriet af denne, som han deltog i
inden han købte campingpladsen.
Vel hjemme på pladsen igen er det tid at få de 4-hjulede startet op så vi kan komme på en hyggelig
fællestur på et par timers varighed rundt i det vestsjællandske.
Tilbage på pladsen igen er tiden vel så fremskreden at sulten er ved at melde sig, og så serveres der
helstegt pattegris med tilbehør.
Skulle man få lyst til at komme dagen før eller måske vente med at køre hjem til om mandagen, er det
muligt at overnatte på pladsen i hertil indrettede hytter. Ring til Storebælt Camping og Feriecenter
tlf. 58 38 38 05
Tilmelding: Michael Dyring 58 37 75 73 eller m.dyring@mail.dk
Helst inden 7. august da grisen skal vælges efter antal deltagere.
14 august
Vi vader til Æbelø Go-West
Tilmelding: senest d. 3. august
Til: Ulla og Poul Rasmussen, 2015 6919, 6596 1147.
uer@live.dk
Det er en gåtur på 14 km. Man vader ca. 1½ km. i vand
frem og tilbage.
Afgang afhænger af tidevandet, men det bliver om
formiddagen og retur til aften.
Nærmere info gives på hjemmesiden, når tidevandstabel
for 2011 kendes.
Der er parkering ved vadestedet på Lindøhoved ved Jersore (Nordfyn).
Se og læs:
http://www.nordfynsturist.dk/Aktiv+ferie/aebeloe.htm
og
http://www.avjf.dk/%C3%86bel%C3%B8.45.aspx
20 August
Nationalpark Thy Go-West
1: Mødested: Øst Vildsund Færgekro
2: Mødetid: kl. 10.00
3: Afgang: 10.15
4: Frokost på en Restaurant i Klitmøller.
5: Tilmelding: senest d.6.aug.
Til Per Flemming Laursen mobil: 2161 9002, Fast: 9751 4626 eller
pfl@morsoe.dk (husk at oplyse medlems nr. ved tilmelding)
Turbeskrivelse:
Med hatten nede - og duften af hede og hav - kører vi rundt om og ind i Danmarks allerførste
nationalpark.
Er vejret med os begiver vi os naturligvis til fods ud i de smukke klit- og lyngbakker med fantastiske
udsigter over nationalparken og Nordsøen. Se også http://nationalparker.skovognatur.dk/Thy/
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3 og 4 september FIVE TOUR 2011
Klubben er glad for også i år at kunne støtte op om
Jeppe Rimmens arrangement, der sker i samarbejde
med Five- Speed. Vi håber rigtig, at det er noget for
drengerøvene.
I år skifter vi et par gear op i ambitionsniveau og inviterer
til Road Trip på tværs af Danmark og Track Day på
Sturup Raceway Very Happy
Vi starter lørdag d. 3. september kl. 12.00 hos Mazda i
Herning www.bilcentrum.dk hvor vi dekorerer bilerne.
Det er fritlagte stickers til både mørke og lyse biler og vi
forsøger at få et par sponsorer på plads også.
Tur-logoet ser således ud og der bliver en stor version til
kølerhjelm og mindre på døre og bagklap:
Inden afgang fra Herning udleveres turbeskrivelse. Ruten bliver ad mindre og naturskønne veje og
beskrivelsen består udelukkende af en række adresser der skal besøges. Som dokumentation tages
et foto på hver af de indlagte check points (fx et billede af et byskilt). Efterfølgende bliver der en lille
konkurrence om hvem der har taget de mest underholdende fotos.
HUSK GPS OG KAMERA/MOBILTELEFON. Det er frit om man vil køre alene eller finde sammen i
mindre grupper, men vi laver ikke kortege, da det ikke er praktisk muligt at køre så mange biler i
række over så stor afstand.
Overnatning bliver på campingplads et sted på Sjælland (location er endnu ikke fastlagt) og vi laver
fælles grill om aftenen. Søndag d. 4. september fortsætter turen til www.sturupraceway.com hvor vi
har lejet banen fra 13.00 – 17.00. Her
får du lejlighed til at prøve din MX-5 på
en rigtig racerbane under trygge forhold
og med kyndig instruktion.
Arrangementet er defineret som et
køreteknisk kursus, så bilens forsikring
er normalt dækkende, men tjek din
aftale!
Du skal have styrthjelm på og den kan lejes for et symbolsk beløb. Vi er så heldige at Anders Kolstrup
fra Rotrex også dukker op og mod betaling giver han en tur i sin Ferrari F430 med dobbelt-kompressor
og ca. 700 hk.
Vi håber selvfølgelig at alle vil deltage i det fulde arrangement, men det er også muligt kun at deltage i
Road Trip eller kun deltage i Track Day.
Priser og tilmelding (beløb ligger ikke helt fast endnu): Road Trip: 125,- (+campingplads): Der er givet
et medlemstilsud på 75 kr.
Track Day: 925,-: der er givet et medlemstilskud på 75 kr.
Forhåndstilmelding på e-mail: rimmen@postkasse.net og bindende tilmelding senest 3. juli ved
overførsel af beløb til 5787 0330768401 – HUSK at skrive medlemsnummer, bil og farve, antal
personer
Dette er råskitsen for arrangementet, og dette indlæg herunder priserne opdateres løbende på Forum
i takt med, at de sidste detaljer falder på plads.
Venlig hilsen
Teknikgruppen og Jeppe Rimmen
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11 september
Svenskerne kommer , Øst
William vender tilbage med mere på et senere tidspunkt

17 september
Fyn er fin Go-West
: Mødested: ”Karoline”, Brovejen 386, Middelfart
2: Mødetid: kl: 10.00 Kom i god tid; hvis du vil nyde
morgenkaffen hos ”Karoline”
3: Afgang: kl: 10.15
4: Medbring frokost kurv
5: Tilmelding: senest d. 8. september. (husk at oplyse
medlems nr. ved tilmelding)
til Bjarne Christensen, mail:
bchristensen56@gmail.com tlf: 2076 2003
Turbeskrivelse:
Langs vestky sten (den fynske), vi passerer små
hyggelige fiskerlejer, vi kører tur på sølvky sten og ad
Danmarks Smukkeste Gade i Assen s, og videre går
det mod Helnæs. Herude indtager vi frokosten. Efter
en velfortjent spise/hvile/strække ben pause går turen mod Vedstårup Teglværk og Strøjersamlingen
hvor vi slutter af med en rundvisning i både biludstillingen og teglværket hvorefter kaffen indtages.
Klubben betaler entreen for medlemmerne og vi betaler hver ca. 10 kr. for rundvisning. Øvrige priser:
Kaffe med kringle kr. 40,- pr. person. Kaffe med lagkage kr. 50,- pr. person.
25 September
Nordsj ællandstur - Øst
Afgang fra vores bopæl, Plantagevej 37, Frederikssund kl 9:30.
For de morgenduelige og/eller dem der måtte komme langvejsfra serverer vi kaffe/te med boller fra ca.
Kl 9:00.
Vi kører ad små veje til Nakkehoved Fyr, hvor der vil være
mulighed for at besøge det lille Fyrhistorisk Museum. Der
vil også være mulighed for at gå en lille tur i stedet og nyde
den fantastiske udsigt over vandet til Kullen. Såfremt vejret
er godt spiser vi vor medbragte mad her ellers finder vi et
sted med lidt læ.
Herefter fortsætter vi ad små veje til Sølager og tager
færgen til Kulhus. Færgen koster 85 kr for en bil med fører
samt 35 kr for en person. Færgen er meget lille så måske
skal vi færges over ad to gange, men hver gang tager kun
8 min så det går nok.
Vi fortsætter ad små veje til Roskilde havn hvor vi skilles.
Der vil være passende pauser undervejs med mulighed for toiletbesøg.
Turen er ikke endeligt fastlagt. Når vi har prøvekørt turen vil der komme flere detaljer
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil dog være rart at høre fra dem der planlægger at deltage.
Under alle omstændigheder vil det vi gerne høre fra dem der vil deltage i morgenbordet.
Man er velkommen til at høre nærmere om turen på telefon 4731 4803 eller mobil 6021 8300, som
også kan bruges under turen.
Vel mødt Jens

ROADSTAR – Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark – Nr. 1 – Marts 2011 - Side 14 af 28

16 Oktober
Ad kringlede vej e i det sønderj yske Go-West
1: Hos Gitte og Ulrik i Kolding: Norgesvej 34 6000 Kolding
2: Mødetid kl.10.00 til rundstykker og kaffe
3: Afgang kl. 10.40
4: Medbring selv frokostmadkurv
5: Tilmelding: senest d. 2. okt
Til: Gitte og Ulrik, tlf: 51 90 79 14. u.g.munk@gmail.com
(husk at oplyse medlems nr. ved tilmelding)

23 Oktober
Orienteringsløb - Tulipanløb - Øst
William vender tilbage med mere på et senere tidspunkt

Udsnit, salgsbrochure fra en sv unden tid.
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Resume fra møder i Øst og West
Besøg hos MLA Gruppen
23 januar 2011
Søndag den 23. januar, mens der stadig lå
sne og fastkørt is på vejene og det var
væmmeligt koldt, mødte ca. 20 medlemmer
op på hos MLA Gruppen for at se på
eksotiske biler beregnet til et helt andet
klima.
Vi blev modtaget af Michael Rasmussen,
der serverede en sandwich mens han gav
en kort beskrivelse af firmaet:
Firmaet er importør af Porsche samt
eneforhandler af Bentley, Lamborghini,
Lotus og Lexus. Derudover har firmaet en
meget stor brugtvognsafdeling, hvor man
kan finde lettere brugte Aston Martin, Audi,
BMW, Cadillac, Ferrari, Jaguar, Mercedes,
Morgan osv.! Samt brugte udgaver af firmaets egne mærker. Firmaet har også et stort værksted, der
udover egne mærker også er autoriseret til at reparere Audi, BMW og VW. Selvom firmaet er relativt
ungt – det startede i 1994 – er det i dag et førende firma i Nordeuropa for handel med sportslige
luksusbiler.
Efter introduktionen blev vi vist rundt i virksomheden, der omfatter to store bygninger: En bygning med
lokaler for Bentley i stuen, og Lexus og Lotus samt brugte specialiteter på 1. og 2. sal. Den anden
bygning rummer et imponerende udstillingsområde for Porsche, hvor samtlige modeller der er i
produktion fortiden er udstillet. Endvidere findes i denne bygning firmaets store værksted samt på 1
sal et stort lagerområde hvor der dels er salgsbiler i kommission som f. eks. en Mercedes SLR
McLaren 722 edition (kørt 1000 km) til 3.170.000 kr. uden afgift eller en Morgan Aeromax 4,8 aut.
(kørt 28 km) til 1.200.000 kr. uden moms og afgift samt en spritny Bentley der endnu ikke var pakket
ud af transportbeskyttelsen.
I Lamborghini salgslokalerne fik vi lov til at høre motoren i en Lamborghini Gallardo Superleggera. Det
er en V10 med 570 HK. Bilen er i øvrigt 4-hjuls dreven og lettet 70 kg i forhold til den ”almindelige”
Gallardo. Det lød meget imponerende! Nede i Bentley lokalet var der også en (brugt, 149 km) Ferrari
599 GTB V12 med 612 HK. Det skulle være den kraftigste gade-Ferrari til dato. Jeg tror nok den bil er
min favorit: den er gudeskøn; også lyden!
I Lotus lokalet så vi alle de nye Lotusbiler og
de er nok særlig interessante for en MX-5
ejer: Det er små, lette biler med forholdsvis
lille motor. Det fælles udgangspunkt kan
stadig fornemmes. Lotus er en meget lille
bil: Jeg krøb ind i en Elise og sad fantastisk,
men en hjælpende hånd da jeg skulle ud var
til stor hjælp! Firmaet havde stillet i udsigt at
såfremt vejret var nogenlunde ville de trille
et par Lotus’er ud så vi kunne prøve en lille tur. Som bekendt lå der stadig tykt fastkørt sne og is på de
københavnske veje så det blev der ikke noget af. Michael antydede at vi eventuelt kunne lave et
arrangement senere når vejret er blevet bedre og så komme ud og køre Lotus.
I Porsche afdelingen så vi som sagt alle nuværende Porsche modeller: Panamera, Cayenne, 911 og
Boxster. Mest interessant for os var vel 911 Carrera og GT3 samt Boxster: En brugt Boxster er vel lige
netop inden for rækkevidde!
Alt i alt en spændende dag som vi takker MLA-Gruppen og Michael for.
Jens
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Besøg hos Alternative Engineering lørdag den 5. februar
Lørdag den 5. februar havde
Teknikgruppen arrangeret et besøg hos
Alternative Engineering i Slangerup.
Vi mødte 12 mand op kl. 13, og vi blev
budt velkommen af Jørgen Agergaard,
som ejer firmaet.
Jørgen Agergaard er legendarisk inden for
motorsport, og opbygger og supporterer
biler til DTC, som nu arrangeres af
svenskerne og derfor hedder SDC. I den
kommende sæson kære s der to løb på
Jyllandsringen og de øvrige syv løb køres
i Sverige.
Han har derfor alt til faget hørende.
Karrosseri- og undervognsværksted hvor bilerne bygges op fra grunden. Motorværksted med alle
maskiner herunder to CNC maskiner til bearbejdning af motordele og gearkasser m.v..
Elektronikværksted, hvor motorstyringer og andet bygges op. PC-baseret analyseudstyr, hvor alle
data, der er indsamlet på bilerne under løb, kan blive gennemgået. Motorprøvebænk med
vandbremse i et lydisoleret rum, hvor motoren kan sættes op og måles og afprøves under alle
belastningsforhold i 24 timer.
Her kan man også indkøre motorstyringen under alle belastningsforhold. De to af medlemmerne var
gamle maskinarbejdere, og de var vildt imponeret af det meget flotte værksted, hvor der var pinligt
rent overalt.Jørgen fortalte lidt om, hvad der adskiller en racermotor fra en almindelig motor, og han
viste os krumtap, stempler, plejlstænger og knastaksler fra disse to typer motorer. Man kunne derfor i
en til en se forskellen.
Der holdt to DTC biler på liftene, og den ene blev kørt op, så vi kunne se hele undervognen, som er
helt plan og er opbygget for at give downforce.
Jeg havde min nye udstødning fra HKS liggende på gulvet, og de gav anledning til nogle friske
bemærkninger. Den mere ”giftige” var, om motoren kunne trække den. Ja vi må vente og se, om bilen
bliver sløvere. Jørgen har tunet flere MX5ére bl.a. min og Gunnar Lykkboes. Så hvis I vil have HK, er
Jørgen god at snakke med. Hvis I vil have en rigtig flot udstødning i rustfrit stål eller andet ”gejl” fra
HKS, kan I ringe til Lars Knudsen på tlf. 22 80 85 29, som har skaffet min udstødning.
Der blev snakket meget og sparket dæk. Vi
fik kaffe og spiste den medbragte kage. Til
sidst fik nogle af os bilerne i rullefelt. I
modsætning til de fleste andre rullefelter,
hvor der speedes et svinghjul op, er Jørgens
rullefelt med en elektrisk bremse. Dette gør,
at man får et mere retvisende billede, hvor
man ser de mindre udsving i momentkurven.
Et rullefelt med svinghjul kan ikke registrere
dette, da hjulet er tungt og udjævner dette.
Hvis man skal optimere motorstyringen, er
et rullefelt med svinghjul derfor ikke godt nok
til dette.
Nå målingerne viste det sædvanlige. NA 1,6 fra før 1994 holder altid 116 HK, som den er opgivet til.
NA 1,8 (94-97) holder ikke mere end 125 HK, selvom den er opgivet til 131 HK. Christian Lundings
nye Ford Focus havde 8 HK mere end det opgivne.Det var en rigtig fornøjelig dag, og besøget
sluttede i god ro og orden ved 16 tiden.
Hilsen Finn Teknikgruppen
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20 års jubilæum / 2012
2012 udvalget er nu ved at have de sidste ting på
plads til jubilæet.
Det gennemgående tema for jubilæet bliver vikinger
Starten den 17. maj 2012 blive ved 3 forskellige
meeting-points hvor danske og udenlandske deltagere
kan mødes, for I fællesskab at køre til Valhalla
(Bygholm Parkhotel I Horsens).
Undervejs skulle vi gerne have tilrettelagt nogle ture,
der kommer I berøring med temaet.
De 3 meeting-points bliver Trelleborg på Sjælland,
Ribe Vikingemuseum og Fyrkat ved Hobro.
Undervejs regner vi med opsamling ved
Lillebæltsbroen.
Efter registrering og indlogering er torsdag aften med velkomst og middag, og herefter get-together
deltagerne imellem.
Fredag morgen starter vi ud på nye ture, idet vi ikke regner med at kunne klare det med kun een, med
det antal deltagere der forventes at komme.
Efter tilbagekomst til Valhalla, vil der være “vikingeunderholdning” og selvfølgelig middag.
Herefter bliver der tid til socialt samvær – eller hvad det nu hedder når man ender i baren.
Men Lørdag morgen er det med at være frisk igen, for her stater vi dagen med en morgenaktivitet,
hvorefter der bliver lejlighed til at røre MX-5eren igen. Lørdag aften bliver den store festaften med
gallamiddag, musik og dans, så find plads til danseskoene også.
Søndag bliver tidspunktet til at sige farvel, og forhåbentlig på gensyn.
Hvordan kommer du med, og får flere informationer?
Medio marts er vi i luften med en hjemmeside hvor det endelige program vil fremgå, og hvor tilmelding
og en helt masse informationer findes. I kan læse på klubbens hjemmeside hvornår når vi er på
cyberspace.
Men vi må allerede nu gøre opmærksom på at vi kun har et begænset antal værelser til rådighed, og
at der er økonomisk fordel ved at tilmelde sig hurtigt.
Deltagergebyret har vi arbejdet meget på at få på et fornuftigt niveau, så der også kan blive plads til
en tankning af MX-5eren.
EFTERLYSNING:
Vi mangler turarrangører til ture fra de 2
meeting-points, henholdvis Trelleborg og
Fyrkat.
Så sidder I med en go ide og lyst til at
arrangere en tur med temaindhold for en
flok entusastiske MX-5 kører, så lad os
endelig høre fra jer.
Også til ture fredag og lørdag mangler vi
input.
Vi hører meget gerne fra jer på
mailadresse der kan findes på
hjemmesiden så snart den er I luften.
Hilsen 2012 udvalget.
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Konkurrence nyt klublogo
Konkurrence om nyt logo
Besty relsen har besluttet at udskrive en konkurrence om design af nyt
klub logo.
Det er snart 20 år siden at klubben fik sit nuværende logo, og
besty relsen finder at nu i forbindelse med klubbens 20 års jubilæum
ville det v ære passende med en modernisering af klublogoet. Glæden ov er det gamle logo er da ubetinget, men vi
mener at typograf i og farv e trænger til en opdatering.
Konkurrencen er tænkt som en idekonkurrence hv or alle vore medlemmer opfordres til at komme med f orslag til
et nyt grafisk design, men at man efterf ølgende sætter en prof essionel graf iker på opgav en til at f ærdigudvikle
logoet idet det jo skal kunne benyttes til mange formål, så det er ideer vi efterlyser og ikke et f ærdigt design.
Kravene til udformningen er bl.a :
-

nav net MX-5 Club Denmark skal indgå i teksten
det må gerne give associationer om v ore biler
der ønskes max. 4 farv er ( hvid tælles ikke med )
det må også gerne matche med bilernes forskellige farv er
designet skal gerne være ” langtidsholdbart ”

Mht. størrelse, typograf i osv. skal man huske på at logoet både skal bruges på brev papir, på div erse regalia osv.
Forslag som ønskes bedømt fremsendes til John Laursen på mail :
senest den 01.august 2011.

jbl@mx5club.dk

Husk at skriv e jeres nav n og medlemsnummer, samt telefonnummer og mailadresse.
Filty pen skal gerne v ære JPG , men andre filf ormater kan også læses.
Heref ter er den f oreløbige tidsplan f ølgende :
Vurdering af de indkomne forslag August-September
Offentliggørelse af det v indende f orslag primo Oktober
Forslaget rentegnes Oktober - Nov ember
Ny t logo ibrugtages 1 December 2011
På bestyrelsens vegne
John
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Hjemmesiden
Da William slutter ved den kommende
generalforsamling og han jo har været
omdrejningspunktet for udviklingen af den
eksisterende hjemmeside
vil bestyrelse via egne kontakter og evt.
medlemmer revurdere hvorledes den nye
hjemmeside skal ” strikkes sammen ” rent teknisk.
Bestyrelsen er ikke just stolt over at hjemmesiden
nærmest står i stampe, men vi vil arbejder hårdt på
at en ny hjemmeside er klar så hurtigt som muligt
Hilsen Bestyrelsen

” Nyttige ” links
Gode / nyttige og lidt mindre nyttige links :
Indimellem løber man jo ind i links som på et eller andet tidspunkt kunne være nyttige at huske. Så i
denne klumme vil jeg gerne skrive lidt om det, men uden jeres gode input bliver det måske lidt
ensformigt – så skriv gerne til mig hvis i er løbet ind i nogle links, inkl. en lille kort forklaring på hvad
der er at finde på linket.

På dette link kam man bestille bolte sæt i
sorterede poser, det er en stor hjælp for dem
som har mod på at renovere bilen fra bunden.

http://titanbolts.co.uk/cgi-bin/ss000001.pl?SS=mazda+MX5&PR=-1&TB=A&SHOP=
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Maling på spraydåse i din bils farve og herudover er der en god anvisning på
hvordan man maler med spraymaling :
http://www.smartspray.dk/Autolak-spray-4718.aspx

Hos Moss i England er der mange gode tilbud, og hvis man
tilmelder sig deres mailservice
bliver man jævnligt opdateret med gode tilbud. Ja hvem
skulle tro at MX-5 reservedele kan købes hos den absolut
største leverandør af reservedele til de britiske sport svogne :
http://www.moss-europe.co.uk/

Telefon 2083 9457 Mail : info@mx5sale.com
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Bøger – og tidsskrifter
På denne plads vil jeg forsøge at skrive lidt om nye bøger og blade. Jeg er sikker på at i derude også
finder nogle spændende bøger eller blade som kunne have interesse for os andre. Selv går jeg efter
diverse manualer mv. på stumpemarkeder mv.
Hos Køster fandt jeg bla, en rigtig god Værktedshåndbog, og forleden mødte jeg en anden MX5
entusiast som havde købt en Dansk instruktionsbog hos selv samme – så her er lige linket til Køster
http://butik.kosters.dk/

Fra Haynes ” Do it up Mazda MX5 ”
Bogen giver mange gode anvisninger, og der
er mange illustrative fotos i farver.
For den mindre erfarne er der bla. tips til hvilket
værtøj man har brug for, hvorledes man skifter
olie og oliefilter, differentiale olie osv..
Alt i alt en anbefalelsesværdig bog for den nye
i ” faget ”

Og denne bog hedder ”Jetz helfe ich mir
selbst ” også her er der mange fotos mv
( dog kun sort / hvid ) – men det er alligevel
en god bog.
Bogen er meget grundig i tekst og billeder,
så absolut en bog der kan anbefales at
have i nærheden når man vil servicere
bilen.

Og her et link som et af vore medlemmer har
lagt ud på hjemmesiden til en nyt fint MX- 5
blad
http://www.maximumfive.de/

Hvis i har nogle gode bøger / blade som i syntes kan være til glæde og gavn for os andre medlemmer
så skriv lige et par strofer til mig, så formidler jeg det gerne videre.
Send dem på min klub mail jbl@mx5club.dk
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Endnu et skarpt hjørne rundet –
MX-5’eren er produceret i 900.000 eksemplarer.
Verdens mest populære Roadstar,
Mazda MX-5, har rundet endnu et
skarpt hjørne, da produktionstallet,
fredag d. 4. februar 2011, rundede
900.000 eksemplarer, efter at bilen har
været i produktion i 21 år og 10
måneder. Masseproduktionen af Mazda
MX-5 startede i april 1989, hvor de
første Miata’er til det amerikanske og
japanske marked blev produceret. De
første biler til slag på det europæiske
marked kom til i november/december
samme år.
Tilbage i 2000, blev Mazda MX-5 optaget af Guinness World Records, som verdens mest solgte 2
sæders sportsvogn, da produktionen nåede 531.890 i maj. På det tidspunkt slog man den da for
længst hedengangne MGB af banen. Siden da har Guinness opdateret rekorden to gange, da man
runde henholdsvis 700.000 i 2005 og 800.000 eksemplarer i 2007. Nu har Mazda så bedt Guinness
om at opdaterer rekorden til over 900.000.
Den nuværende Programme Manager for
MX-5, Nobuhiro Yamamoto udtaler: ”Sinze
Mazda launched the original MX-5, it has
undergone two complete redesigns and a
series of upgrades. It’s enduring success
is due to the strong support it enjoys from
MX-5 fans around the world. Going
forward, I will strive to keep the MX-5 spirit
alive while evolving it into a car that will be
loved by even more people.”
Mazda MX-5 er i dag det af Mazda’s
model navne der har eksisteret i længst
tid.
Omkring 45 % af MX-5 erne er I første
omgang solgt til Nordamerika, mens Storbritannien alene står for 40 % af salget i Europa. Man må
sige at verdens traditionelle Roadster land nr. 1 har taget MX-5’eren til sig.
Bil nummer 900.000 er kobber rød cabriolet med en 6-trins gearkasse, bestilt til en kunde i Tyskland.
På anden pladsen kommer Porche 911, der om få år har været I produktion i 50 år. Der er p.t.
produceret omkring 700.000 Porche 911.
Mon ikke vi kan regne med en special
model og lidt festivitas fra Mazda’s side,
når de om 2-3 år runder 1.000.000.
Mazda’s øverste chef for udvikling af nye
modeller, Seita Kanai udtaler: ”På vejen
mod produktionen af den første million
eksemplarer af MX-5 vil vi fortsætte
videreudviklingen af bilen. Vi vil gøre den
endnu sjovere at køre og samtidig gøre
den både mere sikker og miljøvenlig. I
årene fremover vil MX-5 fortsat være et
stærkt symbol for vores varemærke.”
William
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Velkommen nye medlemmer
Vi vil gerne ønske nedennævnte ny medlemmer velkommen i klubben. Vi ser frem til at møde jer ude i
landskabet til vore mange arrangementer. Hvis i er flittigt ” mødende ” er der god mulighed for at
knytte nye venskaber, lære noget om vore biler, se lokaliteter som i måske ikke lige har set og i øvrigt
få nogle gode oplevelser med ligesindede.
Ken Ingvorsen, Veksø Sjælland, NB FL, 2005, Titaniums grå
Steffen Daugaard Pedersen, Horsens, NB Sport, 2001, Rød
Tom Skade, Bredebo, NB Sport, 2005, Sunlight Silver
Thoma Skade, Bredebo, NB Sport, 2005, Sunlight Silver
Karina Schiöpffe, Fredensborg, NA, 1991, Hvid
Orla Andersen, Odense N, NC Jubi, 2010, Crystal White Pearl
Mona Løvenskjold, Odense N, NC Jubi, 2010, Crystal White Pearl
Axel Høgh, Ringe, NA, 1991, Rød
Niels Høj Damgaard, Svendborg, NA, 1990, Rød
Søren Kværnø, Herning, NA, 1990, Sølvgrå
Betty Mogensen, Herning, NA, 1990, Sølvgrå
Lars Saxosen, Århus V, NA, 1992, Rød
Vagn Andersen, Højslev, NA, 1990, Rød
Henrik Mønlov-Pihl, Jelling, NA, 1992, BRG
Michael Bojsen-Møller, Jægerspris, NA, 1994, British Racing Green
Putte , Jægerspris, NA, 1994, British Racing Green
Lone Ellebøg, Brande, NA, 1990, Sølvmetal
John Kristensen, Holstebro, NA, 1997, Sølvmetalic
Eva Kristensen, Holstebro, NA, 1997, Sølvmetalic
Jan Overgaard Persson, Odense NV, NA, 1991, Metalgrå
Ulf Ferdinand, Struer, NA, 1991, Rød
Heidi Ferdinand, Struer, NA, 1991, Rød

Hej alle
Der blev lidt plads tilovers, så hermed en lille hilsen fra Redaktøren. Jeg vil da gerne takke for de
fyldestgørende beskrivelser af de kommende arrangementer og omfanget er jo nærmest
imponerende. Også tak til jer som bidrager med referater fra arrangementer som er afholdt.
Efter min menig kan alt gøres bedre, men det fødes typisk af et behov, så derfor – hvis i har ideer til
nyt stof i bladet hører jeg gerne fra jer. Som det ses er formatet ændret til A4 og uden spalter efter
anmodning fra flere medlemmer, jeg syntes selv der ser ok ud – hvad syntes i - læsbarheden på
skærmen er nok det største plus.
Efter denne ulidelig lange vinter ser jeg frem til at vi igen skal ud at se og opleve landskabet, og ikke
mindst mødes med venner og bekendte i MX-5 kredsen.
Mange hilsener
John
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Klub shoppen
Jens Borregaard har alle effekter med sig til de arrangementer han deltager i og Sven Schrøder har en
Vest-filial og medbringer ligeledes effekterne til arrangementer i Go-West. Desuden kan det bestilles på
shoppen@mx5club.dk.. Vi har også stickers med klubbens logo liggende, de uddeles ved arrangementer.
Det samme gælder holdere til de udsendte navneskilte. Så husk dit skilt og spørg efter en holder. Alle
priser nedenfor er ekskl. evt. forsendelsesomkostninger.

P-skive (100 mm) med klubbens log Kun 10,-

Caps med klubbens logo Pr. stk. 80 kr.

Pins med klubbens logo,
Kun 10,-

Vævede mærker med klubbens logo
(80 mm brede) Kun 10,-

Nummerpladerammer med teksten ”MX-5
Club Denmark – WWW.MX5CLUB.DK” Pr.
st k. 50,- Et sæt (2 stk.) 90,-

Modelbil fra Gates. NA (1:18) i sølv,
grøn eller blå. Medlemspris 150,-

’RX-7, The Mazda RX-7 Mazda’s Legendary
Sports Car, ekskl. evt. forsendelse Kun 75,Miata Mazda MX-5, Mazda’s Affordable
Sportscar for the new Millennium, Kun 200,-

Zippo lighter m. logo, Normalpris 200,Medlemspris 125,-
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Kontaktpersoner i klubben
Formand:

Næstformand, kontakt til Go-West:

Jens Borregaard
47 31 48 03 / 60 21 83 0
formand@mx5club.dk

Carl-Erik Vadstrup
cev@mx5club.dk

Kasserer, medlemsadm.webmaster,
internationale relationer, øst-shoppen,:

Bestyrelsesmedlem, Webredaktør:

William S. Jacobsen
Strandagervænge 9 Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
48 25 24 52 / 40 54 42 25
wsj@mx5club.dk

Allan Hansen
61 30 11 75
ah@mx5club.dk

Suppleanter:

Bestyrelsesmedlem, teknikgruppen

Flemming Tibirke, ft@mx5club.dk
John Laursen, jbl@mx5club.dk
Redaktør Roadstar + medlem af teknikgruppen

Finn Schmidt-Sørensen
48 26 67 40
fss@mx5club.dk

Revisor:
Else Madsen

Revisorsuppleant:
Kim Mortensen

Go-West kontakt og vest-shoppen:

Go-West kontakt:

Sven Schrøder & Anne Sandemand
86 98 66 47 / 23 30 66 06
svenschroeder@yahoo.dk

Else og Knud E. Madsen
75 53 86 18 / 22 68 50 55 / 40 82 63 62
kildevang@stofanet.dk

Kontingent:
Det årlige kontingent til klubben er (2011):
Post-medlem 350,Email-medlem 200,Husstandsmedlem100,Indmeldelse 75,Indmeldelse, ændring af medlemskab, adresse, e-mail, biloplysninger, ønske om anonymitet m.v. sker ved
henvendelse til medlemsadministrationen pr mail på: kasserer@mx5club.dk eller evt. 48 25 24 52.
Bidrag til bladet bedes fremsendt 2 uger før de anførte udgivelsestidspunkter til
redaktøren på mail: jbl@mx5club.dk
Materiale som ønske s publiceret bedes fremsendt som tekstdokument (Word eller lignende) og fotos bedes
medsendt som vedhæftede filer (altså ikke sat ind i dokumentet). I teksten anføres hvilket billede som i gerne
ser sat ind til at understøtte teksten.
MX5 Club Denmark udsender klubbladet ROADSTAR 3 gange årligt som anført nedenfor:
Marts (uge 11) ● August (uge 33) ● December (uge 49)
Annoncering:
Skal kunne relateres til klubbens formål.
Helside 600,- Halvside 400,- pr. nummer.
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TRÆFKALENDER 2011

Marts 2011

Måned

Arrangement

Tilmelding til

Telefon / mail

Tilmelding
senest d.:

NARTS
13 marts

Teknikmøde i Odense

Finn

1 februar

Værkstedsdag
GoWest

Knud Erik

48 26 67 40
fss@mx5club.dk
75538618 eller
kildevang@stofanet.dk

Maglesø - Øst
Tulipanløb
Go West

Anne og Sven

4 april

John

30 april

Forårsklargøring
Øst
Generalforsamling

-

8698 6647/ 2330 6606
svenschroeder@yahoo.d
k
2087 8044
JL@ark-bl.dk
-

MAJ
7 maj
8 maj

Maglesø - Øst
Sverigestur Øst

William

-

-

48 25 24 52

På banen
Go West

Anne og Sven

Maglesø - Øst
Cheese and Chocolate
Rally
Gavnø – Øst
Køreteknisk arrangement
Øst
Fra Jylland til Fyn
Go West
En rejse i Nordsjælland
Øst

-

Se hjemmesiden

-

Michael Dyring

m.dyring@mail.dk

10 juni

Marianne og Hans
Peter
Finn

haugstruphviid@gmail.c
om .
48 26 67 40
fss@mx5club.dk

5 juni

Marianne og
Michael Dyring
Ulla og Poul
Rasmussen,
William

58 37 75 73
m.dyring@mail.dk
2015 6919 / 6596 1147.
uer@live.dk

8 Juli

48 25 24 52

-

26 marts

APRIL
2 april
16 april
25 april

15 maj

JUNI
4 juni
2 – 5 juni
5 Juni
15 Juni
18 juni
26 juni

JULI
2 Juli
10 juli
16-17 Juli
20 juli

Maglesø – Øst
Store badedag
Øst
Danmarks sydhavsøer
GoWest
Onsdagstur m. William
Øst

ka sserer@mx5club.dk
8698 6647/ 2330 6606
svenschroeder@yahoo.d
k

ka sserer@mx5club.dk

13 marts

18 april
-

2 maj

-

3 juli
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TRÆFKALENDER 2011

Marts 2011

Måned

Arrangement

Tilmelding til

Telefon / mail

Tilmelding
senest d.:

AUGUST
6 august

Maglesø - Øst

-

-

-

Vadetur til Æbleø
GoWest
Sommerfest Korsør
Øst
Nationalpark Thy
GoWest

Ulla og Poul
Rasmussen,
Marianne og
Michael
Per Flemming
Laursen

2015 6919 7 6596 1147.
uer@live.dk
58 37 75 73
m.dyring@mail.dk
2161 9002, / 9751 4626
pfl@morsoe.dk

3 august

Maglesø – Øst
FIVE TOUR 2011
MX-5 klub / Five Speed
Svenskerne kommer
Øst
Fyn er fin
GoWest

Jeppe Rimmen

rimmen@postkasse.net

William

48 25 24 52

14 august
14 august
20 august

SEPTEMBER
3 september
3 –4
september
11 september
17 September
25 september
OKTOBER
1 oktober
16 oktober
23 Oktober
NOVEMBER
5 november

Nordsjællands tur
Øst

Bjarne
Christensen,
mail:
Jens

7 august
6 august

3 juli

ka sserer@mx5club.dk
2076 2003
bchristensen56@gmail.com

8
september

47 31 48 03 / 60 21 83 00
formand@mx5club.dk

19
september
2 oktober

Maglesø- Øst
Ad kringlede veje
GoWest
Orienteringsløb
Øst

Gitte og Ulrik

51 90 79 14.
u.g.munk@gmail.com

William

48 25 24 52

Planlægningsmøde
Øst

-

-

-

-

-

-

ka sserer@mx5club.dk

DECEMBER

ROADSTAR – Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark – Nr. 1 – Marts 2011 - Side 28 af 28

