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Klubaften med John Nielsen 

Golf helt til kanten 

Klubaften med                    

Ole ” Gulerod ” Nielsen 
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Så er endnu et år kommet 
godt i gang med en  general-
forsamling, referat andet 
sted i bladet. I starten af 
Marts har vi lavet en aftale 
med John Nielsen om at 
komme og holde et foredrag. 

I slutningen af marts vil igen 
i år prøve at lave et PR løb 
for at få flere til at køre Clas-
sic P løb. 

Vi er også i gang med at få 
en ny turnering op at stå i 
Rally Sprint, i samarbejde 
med VAS, KOMO og ROMK, 
har vi aftalt en turnering un-
der navnet FTZ Rally Ma-
sters.                               
        Hans Oluf Nielsen 
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Formanden bød velkommen og gjorde opmærksom på, at 
der var fremlagt en ny dagsorden, da der var begået en fejl 
mht hvem der var på valg. Ifølge klubbens vedtægter er for-
manden på valg i lige år og kassereren i ulige år. 
Dagsordenen blev godkendt. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Flemming Hesseldal Jensen 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: Birgit Holm-Madsen og Henrik Andersen 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
John I. Christiansen og Ulrik Hejl 
10. Eventuelt 
Ad 1. Benny Kock blev valgt som dirigent og konstaterede, 
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
Birgit Holm-Madsen blev valgt som referent. 
Ad 2. Formanden, Hans Oluf Nielsen, gennemgik årets gang i 
klubben og konstaterede, at der havde været en medlems-
fremgang på 3, derved har klubben nået et medlemstal på 
73. 
HON nævnte ligeledes kommende arrangementer, bl.a. ar-
bejdede man på en klubaften med John Nielsen og en aften 
med Ole “Gulerod” Nielsen. 



CENTRUM POSTEN 1 - 2013 3 

Formanden sluttede sin beretning med at takke for godt 
samarbejde. 
Beretningen blev godkendt med applaus.  
Ad 3. Kassereren, Flemming Hesseldal Jensen, omdelte års-
regnskabet for 2012 og konstaterede, at der var et lille un-
derskud. 
Regnskabet blev godkendt. 
Ad 4. Forelægges ikke 
Ad 5. Ingen indkomne forslag 
Ad 6. Flemming Hesseldal Jensen blev genvalgt som kasse-
rer. 
Ad 7. Ingen var på valg 
Ad 8. Birgit Holm-Madsen ønskede ikke genvalg i stedet 
blev Jørgen Nielsen valgt 
Henrik Andersen blev genvalgt. 
Ad 9. Der var genvalg af revisor John I. Christiansen og re-
visorsuppleant Ulrik Hejl. 
Ad 10. Det blev foreslået at man holdt en klubdag på Søn-
dersø Gokart Bane og et glatførekursus på Ellested Kørecen-
ter. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Formanden bad forsamlingen udbringe et leve for klubben. 

Birgit Holm-Madsen 

Referent 
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Velkommen til et nyt blad, nu må vinteren da snart væ-
re slut ,selvom det ikke ligner noget forår lige nu ,! 
  
Rally udvalget i MKC er lige nu I fuld gang med at få la-
vet løbene klar til 2013 og det skal blive spændende at 
skulle samarbejde med 3 andre klubber ,! 
  
I Marts får klubben besøg af racer køreren John Nielsen 
der kommer til FTZ i Odense og fortæller om hans karri-
ere i motorsporten, det skal nok blive spændende at føl-
ge, han har I hvert fald oplevet meget gennem årene 
både herhjemme og i udlandet og han er jo stadig aktiv, 
man slipper det nok heller ikke,! 
  
Til de løb vi skal lave i 2013 er det vigtigt at så mange 
af klubbens medlemmer giver os mere hjælp ellers bli-
ver det et stort slid at skulle lave det ,så tilmeld jer når 
vi nærmer os datoerne ! 
  
vi skal køre i Ringe og Odense igen i år ,og vi er blevet 
meget velkomne hos alle lodsejerne så det er dejligt at 
vi kan komme igen og få ja ,kommunerne og Politi har 
givet grønt lys allerede så vi håber på et stort antal del-
tagere vil stille til start . 
  
I sidste måned fik vi selv en løbsleder i klubben, Hans O 
vores formand bestod eksamen og det er godt gået af 
ham, det er ikke ligetil at blive løbsleder det kræver en 
hel del kurser.  
  

Nyt fra BladudvalgetNyt fra Bladudvalget  
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Det er også med stor glæde at min søn Palle Bjørnsten 
har sagt ja til at hjælpe MKC med sin store viden i rally-
sporten, han er selv uddannet Løbsleder, teknisk kon-
trol, og så hjælper han også i DASU regi , han skal også 
styre MKCs sekretariat som pointliste fører bl.a , så ham 
skal vi nok få brug for : 
  
Peter Bjørnsten 
Bladudvalg 
MKC 
 

 foto : VW snow mobile med Carlos Sainz ved rattet,! 
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Klubaften - Fredag den 5. april 2013 kl. 19.00 
hos Anni og Kurt,  Bjerreby Møllevej 13 5700 Svendborg 

 

Kom og hør Ole ”Gulerod ” Nielsen fortælle om 

sit liv med motorsporten, samtidig vil der også 

være mulighed for at se Kurt´s bilsamling. 

Tilm
eldi

ng 
til 

han
solu

f@aar
slev

net
.dk

  

elle
r p

å T
lf. 

236
103

79 
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NyhedsbreveNyhedsbreve  
Vi vil bede alle vores medlemmer som har en mail 
adresse, sende en e - mail til hansoluf@aarslevnet.dk  
 
Vi vil fremover udgive Centrumposten 4 gange årligt. 
Skulle der komme nyheder mellem udgivelserne, vil  
disse blive sendt som nyhedsbrev pr. e-mail til de med-
lemmer, som har opgivet en e-mail adresse.  
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Det nordjyske Team Polar Seafood Racing og racerkøreren 
”Super” John Nielsen bekræfter, at de i samarbejde med partner-
ne FTZ, Nonbye, Pakhuset og Mascot Workwear stiller til start i 
Auto-G DTC med John Nielsen som kørende teamchef.  
I forbindelse med offentliggørelsen siger racerkøreren og team-
chef, John Nielsen: 
- Jeg kører hver gang for at vinde. Jeg kørte mig sidste år til flere 
podie-placeringer og sejre på alle racerbaner samt min samlede 
3. plads i Auto-G DTC-mesterskabet. Jeg fik vist, at jeg fortsat 
med min erfaring kan være med i toppen af dansk motorsport.  
De tre første løb brugte jeg på at lære bilen at kende, og derefter 
havde jeg god speed i DTC-raceren resten af sæsonen. 

Racerkører og teamchef for Team Polar Seafood Racing, ”Super” John Nielsen med de store 
pokaler som bevis på, at han med sin enorme erfaring stadig hører til blandt de absolut bedste 
i dansk motorsports kongeklasse, Auto-G DTC, som han også kører i 2013 
(Foto: Jeppe Rimmen)  

Team Polar Seafood Racing og 

”Super” John Nielsen er DTC-klar 
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Sudoku 1.13 

Her er lille konkurrence.  

Hvem har ikke lyst til at vinde en lille ting fra gaveboden,  

vinderen afhenter selv gevinsten hos  Formanden 

Skriv navn & adresse og send den til Formanden 

Vinder af Sudoku 

Blad nr. 4.12 

Linda Thyme Schlüter Nykøbing F. 

Skal du blive den sidste ?? 

Sidste frist for indsendelse er 
datoen for deadline på næste 
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Sæt kryds i kalenderen...Sæt kryds i kalenderen...  

MARTS 

2      VINTER CLASSIC                       DHMC 
5      KLUBAFTEN MED HISTORISK MONTE I      KDAK 
8 KLUBAFTEN                   MKC 
24 CLASSIC PR LØB                   MKC 
28 FTZ RALLY MASTERS 1 I FREDERIKSSUND  VAS 

APRIL 

5  KLUBAFTEN MED OLE GULEROD NIELSEN  MKC 

13 FDM DASU CLASSIC 1                   SMGK  

MAJ 
25 FDM DASU CLASSIC 2                   SOMS 

JUNI 
2 FTZ RALLY MASTERS 2 I RINGE           MKC 

Se mere på www.mkc-sport.dk  

HUSKHUSK  

også at holde øje med vores 
hjemmeside, hvor aktuelle begi-
venheder vil blive annonceret og 
omtalt. Skulle der ske ændringer 
til ovenstående arrangementer 
inden næste nummer af Cen-
trum Posten udkommer, vil det 
ligeledes være på hjemmesiden, 
dette vil blive offentliggjort. 

 



Hans Oluf Nielsen  Formand  

Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev 

Tlf. 65 90 23 79 

hansoluf@aarslevnet.dk 
 

Hans Chr. Strib   Næstformand  

Møllegyden 4, 5250 Odense SV 

Tlf.  61 22 79 23 
hcstrib@gmail.com  
 
Flemming H. Jensen  Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 66 13 81 37 

gofh@hotmail.com 
 
Ebbe Madsen 

Bestyrelsesmedlem 

Enighedsvej 11 5672 Broby 

Tlf. 29 29 61 73 
ebbe.madsen@privat.dk 
 
John Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem 

Lindvedparken 83, 5260 Odense S 

Tlf. 40 16 29 91 

john@johns-auto.dk 

BestyrelsenBestyrelsen  
Velkommen til vore Velkommen til vore   

nye medlemmernye medlemmer  

Her vil vi gerne byde velkommen 
til de medlemmer, der har meldt 
sig ind i klubben siden sidste 
nummer af Centrum Posten. 
Der er i denne omgang ikke nye 
navne på listen, så jeg vil stadig 
opfordre jer alle til at udbrede 
kendskabet til klubben, således 
at mulighederne kan vokse sam-
men med medlemstallet! 

Kontingent 

Aktive...................................475,00 kr. 
Almindelige………...............250,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....250,00 kr.  
Husstand.............................  60,00 kr. 
Støttemedlemmer................250,00 kr. 

Deadlines 

Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  21. Februar     25. Februar 
Nr. 2  13. Maj            21. Maj 
Nr. 3  12. August      19. August 
Nr. 4  09. Dec.         16.Dec 
 
Indlæg må gerne ledsages af billeder. 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæg eller at dele læn-
gere artikler over flere numre. 

Vi påtager os ikke noget ansvar for 
indholdet. 

Husk at checke vores hjemmeside på 

www.mkc-sport.dk 

Hel side ............................1000,00 kr. 
1/2 side……........................500,00 kr. 
1/4 side……….………….....400,00 kr.  
Bagside.............................  900,00 kr. 
Tillæg for farver..........................25 % 

Annonce Priser 

16 
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Returadresse: 
Motorklubben Centrum 
Carl Nielsensvej 49 
5792 Årslev 


