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Formandens klummeFormandens klumme  

Så er årets sidste træf blevet historie, en god en vil jeg mene Søren og Lisa stod 

model til en horde af pølse ædende MR2’ister, enkelte sågar med en guitar og 

fællessang. Selv dansepiger var der sørget for, men det ved i som var med jo alt 

om…, så en stor tak til Søren og Lisa. 

 

Vi har også været på Fredericia Bilmesse, Veteranbiludstilling & Stumpe-/

Kræmmermarked d. 16. og 17. oktober, hvor vi havde en stand med 8 af klubbens 

biler. Også ret vellykket vil jeg mene. 

En stor tak til Toyota Fredericia og min far som var hovedkræfterne bag dette. 

 

Vinteren er nu over os, MR2’en er sat i vinterhi og er blevet endnu et år ældre. 

Men hva’, alderen kan vel poleres væk  

 

Vedlagt klubbladet er et girokort til betaling af kontingent for 2005. Hvis dit 

girokort mangler ringer du bare på 40303953, så sender jeg et nyt. 

 

God fornøjelse med at læse det nye klubblad og lad os mødes på vores webside, så vinteren også kan få lidt 

MR2 indhold. 

 

God jul og godt nyt(MR2)år 

Johnny Friis 

Formand 
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Årets MR2Årets MR2  

Modificeret klasseModificeret klasse  

Endelige stilling for Årets MR2 2004: 

 

Lars B. Christensen - 570 point 

Johnny Friis - 561 point 

Ole Jacobsen - 543 point 
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Standard KlasseStandard Klasse  

Endelige stilling for Årets MR2 2004: 

 

Michael Madsen - 573 point 

Søren Pedersen - 506 point 

Ralf Schultz - 464 point 
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Efter vi fik slået teltet 

op og pakket ud, kunne 

vi gå til bords og spise 

alle de hotdog vi ville 

til en meget fornuftig 

pris. 

Det bliver dejligt ende-

lig at komme på træf, 

vi har glædet os helt 

vildt og i flere dage 

inden, fulgt vejrudsig-

ten i håb om at vejret 

vil blive godt. 

Da vi tog af sted tidli-

gere var der ikke andet 

end regn, regn og regn.  

 

Nu er snakken i fuld 

gang, man kan godt 

mærke der rigtig skal 

snakkes igennem. 

Der bliver lagt blade til 

læsning på bordet og 

drikkelse mangler der 

ikke noget af. 

Jeg kan ikke huske, 

hvordan det lige starte-

de, men jeg fik lige 

pludselig af vide at 

Ralf havde Guitar med, 

Hallo hallo ned og 

hent..  

Årets sidste store træf, 

blev afholdt i Arøsund. 

Søren og Lisa, har efter 

hårdt slid og slæb fået 

stablet et træf på bene-

ne. 

Programmet ser jo 

spændende ud, og så 

endda med hemmelig-

heder.. 

Det bliver dejligt ende-

lig at komme på træf, 

vi har glædet os helt 

vildt og i flere dage 

inden, fulgt vejrudsig-

ten i håb om at vejret 

vil blive godt. 

 

 

Fredag d.20/8 -2004 

 

Vi  kom samlet, en lille 

flok, omkring kl. 18.30.  

Der var allerede mange 

der var mødt op. 

Og pladsen er stor, lig-

ger lige ned til vandet. 

Søren og Lisa har sør-

get for et hyggeligt 

rum, som i den week-

end kun tilhører Klub-

ben. 

Træf i Arøsund Træf i Arøsund   

efterår 2004efterår 2004  
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brød. 

Vi fik morgen mad, 

hvilket var rigtig godt, 

også selvom den første 

kande kaffe jeg fik la-

vet var lidt tynd. 

Vi skal holde general-

forsamling kl. 09:00. 

der var nok der skulle 

tages hånd om. 

Referatet kommer også 

med i bladet. Så det vil 

jeg ikke skrive noget 

om. 

 

Efter generalforsamlin-

gen, skal vi ud og køre, 

der bliver afsløret at vi 

skal ud og sejle. På 

vandscooter. Uha da. 

Sjovt nok var Johnny, 

Ralf og Dennis kanone 

med en guitar i hånden. 

Så det blev hurtigt til 

sang og spil. Til man-

ges glæde  Og sikkert 

også andres ærgrelse 

Hihi. 

Hvis jeg selv skal sige 

det syntes jeg vi var 

rigtig gode… 

Kunne måske godt ha 

undværet Rene`s sking-

re skrål, men han gjor-

de da et forsøg. Hihi 

Klokken blev i hvert 

fald 03.00 før de sidste 

(Dennis, Ralf og mig) 

gav op og vandrede i 

seng. 

 

Lørdag d. 21/8 –2004 

 

Klokken er 07.00. 

Der er en eller anden 

der står og tramper el-

ler tæsker løs på et eller 

andet.. lige ved siden 

vores telt.. hmm.. Lars, 

din søn er vågen  

Jeg har i lang tid ikke 

sovet så godt som jeg 

gjorde i nat. 

Madrassen var vildt 

hård da jeg gik i seng, 

men det var åbenbart 

ikke nogen hindring.. 

Da jeg stikker hovedet 

ud af teltet, står Søren, 

totalt frisk, som han 

plejer og fjerner dug 

fra bilen. 

Var der en fugleklat 

eller 2 måske?? 

Jeg for lige i bad, jeg er 

vildt sulten. Og Lisa er 

mødt op med morgen-
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Jeg tror jeg melder fra, 

selvom det lyder vildt 

sjovt.. Men det er jo 

farligt…  

Men efter lidt overve-

jelse og overtalelse, 

bliver jeg simpelthen 

nødt til at prøve. Tænk 

nu hvis jeg fortryder og 

det så er for sent. 

Da jeg har set Ralf 

nærmest flyve derudaf 

med fuld fart og da han 

kommer ind med et 

kæmpe smil, som han 

ikke kan tørre af igen, 

er der ingen tvivl. 

Søren er frisk, han sty-

rer, jeg sidder bagpå. 

Det går for fulde gardi-

ner og jeg syntes næ-

sten ikke det er sjovt da 

jeg pludselig letter og 

vælter mod den ene 

side.  

 Men vi klarede det, 

ingen tur i vandet pyha.  

På den igen, men den 

her gang med Søren 

bagpå. 

Huhuu hvor det går. 

Det var sjovt og jeg var 

tændt. Kunne da godt 

blive ved, men måtte 

hellere lige styre mig. 

Rikke og Johnny fik 

også en tur..Tror nok 

de hyggede sig.  

Selvom der også skulle 

lidt overtalelse til. 

Efter vi havde fået sty-

ret vores lyst tog vi op 

til Skamlingsbanken og 

fik nydt udsigten og et 

par is, selvom det nok 

mere var hvepsene der 

fik mest ud af isene. De 

var jo helt ekstreme.. 

 

Vi vendte hjem til en 

omgang spisning på 

campingpladsens egen 

restaurent. 

Søren og Lisa havde 

som sagt hemmelighe-

der på spil og det viste 

sig at være 2 dansepi-

ger som kom og gav 

stort show med høj mu-

sik og flot dans til hele 

pladsen. 

Det var rigtig godt. 

Aftenen forløb stille og 

rolig med hygge, snak 

og lidt til ganen. 

 

Søndag d. 22/8 –2004 

 

Jeg tror kl er 7.30 mor-

genmaden er på vej. 

Jeg er træt og orker næ-
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Kære Mr2 elsker 

 

 

Vil du deltage… 

 

I år 2005`s første julefrokost? 

Så mød op, på ellipsen 19 b. I Skærbæk ved Frederi-

cia, med dine våde varer d. 15/1 2005 efter kl. 15.00. 

Vi spiser kl 18.00 og slutter kl.  ? 

Der vil være en lækker menu til omkring 150 kr. pr. 

kuvert, som skal betales ved tilmelding. Menuens 

indhold offentliggøres senere. 

Der vil være rig mulighed for overnatning. 

 

Tilmelding senest d. 2/1-2005 på tlf. 75563140 / 

51763396 eller Mail: Mimi.holst@email.dk 

 

De venligste hilsner  

 

Mimi og Johnny 
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Jeg syntes det har væ-

ret et godt år. Og igen i 

år har vi fået nogle nye 

medlemmer, og vi har 

fået æren af at se Jeres 

fine biler. 

Jeg ved at vi er nogle 

stykker der allerede nu 

er i fuld gang med at 

arrangere de næste træf 

og det er dejligt at der 

er så mange der gerne 

vil afholde dem. 

Jeg håber vi alle ses i 

det nye år. Med eller 

uden modificeringer 

osv. 

 

Så en hilsen herfra 

 

Mimi 

sten ikke tanken om at 

skal hjem og på arbejde 

dagen efter. 

Vejret er mærkeligt, 

det ene øjeblik regner 

det og det andet øjeblik 

skinner det. 

Folkene er gået i gang 

med det store pudseri 

og sjovt nok ligeså 

snart de er blevet fær-

dige, ja så regner det. 

SUK. 

Så vidt jeg husker er vi 

faktisk 16 biler i dag, 

hvor mange det lige er 

der skal stemmes på 

kan jeg ikke huske. 

Men jeg ved at det bli-

ver svært. Og garante-

ret også rigtig tæt. 

Lige da Johnny 

(formand) har sagt de 

sidste ord og vi skal i 

gang med afstemnin-

gen vælter det ned.. 

Og så lykkedes det mig 

at tage et bevis på at 

der kan være 4 perso-

ner i sådan en lille bil 

 

 Ja ja, det har helt sik-

kert være trangt… 

Så kunne vi andre stå 

herude i regnen og bli-

ve våde.!! 

 

Nå men vi fik stemt og 

et stort tillykke til jer 

alle sammen. 
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Generalforsamling i MR2-Drivers club Denmark d. 21/8-2004. 

 

15 medlemmer er fremmødt. 

 

 

 

Valg af dirigent 

Lars Pedersen er valgt. 

 

 

Formandens beretning: 

Det har været et travlt år for formanden. I foråret har der været rokering i bestyrelsen, Johnny Friis er blevet 

formand igen efter Martin Høien har ønsket at bruge mindre tid på bestyrelsesarbejde. Formanden bruger 

meget tid på småting, bl.a. kontingent. Der skal arbejdes på at girokort udsendes til november ifølge ved-

tægterne. Medlemsantallet er faldet til ca. 80. Websiden er moderniseret bl.a. med nyt forum. Formandens 

beretning blev godkendt. 

 

Fremlæggelse af klubbens regnskab 

Da klubbens kasserer ikke deltager i generalforsamlingen fremlægges klubbens regnskab for 2003  af næst-

formanden. Klubbens regnskab er overordnet som følger, indtægter på 21977,70, udgifter på 13333,58, 

driftsresultat på 8644,12. Klubbens formue er ca. 12000.-. 

Klubbens regnskab er godkendt af generalforsamlingen. 

 

Fastsættelse af næste års kontingent 

Bestyrelsen foreslår at holde kontingentet uændret. Der er afholdt afstemning om at kontingentet skal være 

uændret. 13 stemmer for. 

 

Valg til bestyrelsen/revisor 

På valg er Martin Høien, Henrik Skov, Thomas Funder, Johnny Friis og Torben Kjærbro. 

Afstemning om Lars Pedersen og Henrik Skov, stemmer for Lars Pedersen 15, ingen for Henrik Skov. 

Afstemning om Søren Pedersen og Torben Kjærbro, stemmer for Søren Pedersen 14, stemmer for Torben 

Kjærbro 1. 

Ingen medlemmer ønsker opstilling mod Thomas Funder, Martin Høien og Johnny Friis. 

På valg til suppleant er Bjørn Spure, Ole Jacobsen, Dennis Maigaard og Ralf Schultz. 

Dennis og Ralf er valgt. 

På valg til revisor er Lars Mouritsen, som  valgt uden modkandidat. Der er ikke valgt en suppleant. 

  

Indkomne forslag 

Der er indkommet 2 forslag fra Lars Pedersen. 

Forslag 1. Årets MR2 er den bil der har opnået flest point i enten første afstemningen eller anden afstem-

ning. Forslaget blev nedstemt, med 2 stemmer for og 13 stemmer imod. 

Forslag 2. Standart klassen skal skifte navn til original klasse, da standart kan forveksles men standart mo-

torer. Forslaget blev vedtaget, med 8 stemmer for og 7 stemmer mod. 

 

Eventuelt 

Eneste punkt under eventuelt, er at, klubbens medlemmer ønsker bedre afmærkning af nye indlæg i det nye 

forum på klubbens webside. 

 

Referat fra generalforsamling 2004Referat fra generalforsamling 2004  
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Regnskab for perioden 01-01-2003 til 31-12-2003     

      

Kontingentindbetalinger  21600    

Indtægter Klubbiksen  350,5   note1. 

renteindtægter  27,2    

Indtægter I alt  21977,7  21977,7  

      

      

Porto + gebyrer   873,5   

Kontorartikler   0   

Blanketter + kopier   0   

Reklameudgifter   2715   

Træf   4120,08  note2. 

Klubblad   5625  note3 

      

      

Udgifter i alt   13333,58 13333,58  

      

Primære driftresultat    8644,12  

      

      

Periodens driftresultat    8644,12  

 POSTERINGER    

     

KONTINGENTINDBETALINGER     

Vestjysk Bank Indbetalingsbilag 21600   

SUM  21600   

     

     

KLUBBIKSEN     

Fakture Textil Kompagniet fakt nr.140 8717,5   

Fakture Textil Kompagniet fakt. Nr 02.07.03 1317,5   

  10035 10035  

indtægter i 2003:     

12 jakker a 395-  4740   

24 t shirts a` 149  3575   

18 nøgleringe a` 87,25  1570,5   

Klublogo og streamer gl. beholdning  500   

  10385,5 10385,5  

Indtægter til Klubbiksen   350,5  
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RENTEINDTÆGTER     

Vestjysk Bank kontoudskrift 27,2   

SUM  27,2   

     

REKLAMEUDGIFTER     

Net site fakture nr 30321 892,5   

Net site E-mail fra Johnny (se udskrift) 967,5   

Blomster  Ib Lindebjergs begravelse 600   

Tryksager Træfindbydelse fakt 54479 255   

SUM  2715   

     

TRÆFUDGIFTER     

Træf Stenløse Pokal faktura 211038 984,75   

Træf Stenløse Føtex Husum 133,9   

Træf Stenløse Føtex Roskilde 66,95   

Træf Stenløse Spar stenløse 305,1   

Træf Stenløse Ganløse bageri 211   

Træf Stenløse Ganløse bageri 175   

Træf Stenløse Udlæg fra Martin 346,8   

Træf Tønder brugsen 40,85   

Træf Tønder Fleggaard 44,83   

Træf Tønder Fakta 269,25   

Træf Tønder Storkøb 543,15   

Træf Tønder Bilag fra Mimi 998,5   

SUM  4120,08   

     

PORTO & GEBYRER     

Konvolutter Bilka Esbjerg 87,5   

Frimærker 21.11.03 til Bo 650   

Frimærker 03.09.03 Til Torben (ingen Bilag aftale med martin    

Vestjysk Bank Gebyr for fremsendelse af girokort 14.05.03 125   

Vestjysk Bank Gebyr webbank 30.05.03 2   

Vestjysk Bank Fakt. Webbank 03.09.03 4,5   

Vestjysk Bank Gebyr webbank 03.10.03 1,5   

Vestjysk Bank Gebyr webbank 03.12.03 3   

SUM  873,5   

     

KLUBBLAD     

Klubblad nr 39 3125   

Klubblad nr 40  2500   

SUM  5625   
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BILAG TIL ÅRSREGNSKAB FOR MR-2 DRIVERS CLUB DENMARK 
 

 

 

For regnskabsåret 2003                                                                        For regnskabsåret  2003 

kasserer                                                                                                              formand 

 

 

 

Henrik Skov                   Johnny   Friis 

 

 

 

 

Note 1. 

 

I ovennævnte regnskabsperiode er solgt klublogo og streamer for kr. 500-  hvori kapasitetsudgifter er af-

holdt i de forrige regnskabsperioder.  

Klubben har i år haft kapasitetsomkostninger på kr. 10.035 kr hertil, men ligger inde med en lagerbehold-

ning som udgør en nettoindtægt på kr. 5.148- som vil blive påført næste års regnskab under forudsætning 

det vil blive udsolgt ! så alt i alt må klubbiksen  betragtes som et rigtig godt aktiv for MR-2 Drivers Club 

Denmark.. 

 

Note 2. 

 

Hvad træf angår her det været klubbens jubilæumsår. 10 år. derfor er der generelt højere træfudgifter end vi 

har haft de forrige år.  

 

Note 3. 

 

MR-2 Drivers Club Denmark har kun afregnet for 2 klubblade i regnskabsåret 2003, dette skal sættes i rela-

tion til vores gode overskud på regnskabet. 

 

 

Kommentar til regnskabsperioden: 

 

MR-2 Drivers Club Denmark har i regnskabsperioden holdt et økonomisk forsvarligt budget, der gør at vi 

er kommet ud af regnskabsperioden med en saldo på ca. 12.000,00 kr. At saldoen er på den størelsesorden 

skylles at vi kun har udgivet 2 klubblade i regnskabsperioden. ( nogle vil sige 3 blade men jeg regner ved 

fakturaens forfaldsdato ) Vi må generelt forvente at udgivelsen af et klubblad for året 2004, vil udgøre 

4.700,00 kr. altså på årsbasis 18.800,00 kr. og det er ca. 85% af vores kontingentindtægt,  denne efterhån-

den tunge belastning på vores budget skylles stigende porto og produktionsomkostninger. 

På trods af dette foreslår jeg at kontingentet for året 2005 forbliver på de nuværende 320 kr. 

Vi arbejder ligeledes på at nedbringe udgifterne til vores web-side, det forventes at være på plads i dette år. 

Vi har i regnskabsåret afviklet vores konto i BG-bank, således at vores eneste bankforbindelse er Vestjysk 

Bank, det har betydet en besparelse for os i gebyrer på ca. 200 kr. det har så haft de omkostninger at vi ikke 

kan få Dankort til kontoen så transaktioner skal foregå over web-bank, dog er det måske muligt at vi kan få 

hævekort til kontoen, men det vil kun kunne benyttes i bankens egen filialnet og det kan vi som bestyrel-

sens nuværende sammensætning er nu, ikke bruge til noget. Men den nuværende ordning er OK, og vi op-

når et billigere arrangement med vores bankforbindelse.        
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VEDTÆGTER 

For 

MR2 Drivers Club, Denmark 

 

§ 1 

 

Klubbens navn er MR2 Drivers Club, Denmark. 

 

§ 2 

 

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskab til de af Toyo-

ta producerede MR2 Biler. 

 

Bestyrelsen skal sørge for at levendegøre disse retningslinier bl.a. på 

følgende måde: 

 a) at udgive klubbladet MR2 med meddelelser af foreningsmæssig art 

samt oplysninger m MR2 bilerne. 

 b) eventuelt at afholde prøver og konkurrencer for MR2 biler. 

 c) at søge at fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens 

medlemmer og alle MR2 interesserede. 

 

§ 3 

 

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Som 

medlemmer kan optages personer, firmaer eller foreninger o. lign. som 

har interesse for, er ejer af, eller har regelmæssig adgang til en MR2. 

Girokort bliver udsendt med MR2 bladet ”Efterår” (ca. 1. okt.), med be-

talings frist pr 1. nov. 

 

§ 4 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds var-

sel til den 30. juni. 

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. 

Såfremt kontingent ikke betales rettidigt, udsendes én rykker med til-

læg af rykkergebyr 20 kr. og såfremt der forsat ikke indbetales inden 

14 dage, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. 

 

§ 5 

 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som efter bestyrelsens opfattelse 

ikke har vist sig værdig som medlem, eller har overtråd klubbens reg-

ler. 

En eksklusionsbeslutning kan altid kræves prøvet på førstkommende gene-

ralforsamling. 

 

§ 6 

 

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på 

den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller, når 

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 4/5 er til stede. 
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Sekretæren fører protokol over møderne. 

 

§ 7 

 

Klubbens regnskabsår løber 1/1 – 31/12. 

Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af en 

blandt medlemskredsen udenfor bestyrelsen valgt revisor. 

Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

 

§ 8 

 

Klubbens formue placeres efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte 

pengeinstitutter på rentebærende konti. 

 

§ 9 

 

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september må-

ned. 

Der indkaldes til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden 1 må-

ned før afholdelse. 

Forslag til yderligere dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 

uger før afholdelsen. 

 

§ 10 

 

Ændring af klubbens vedtægter kræver stemmemajoritet på 2/3 af general-

forsamlingen. 

 

§ 11 

 

Opløsning af klubben kræver 3/4 stemmemajoritet af alle klubbens med-

lemmer. 

 

§ 12 

 

Klubben forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i for-

ening, hvoraf den ene skal være formanden. 

Klubben kan dog bemyndige kassereren til at modtage indbetalinger og 

til at betale forpligtelser. 

Der påhviler ikke klubbens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig 

hæftelse. 

 

§ 13 

 

Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, 

at klubbens mål og virke ikke bringes i miskredit. 

 

Almindelig annoncering i klubbens publikationer er tilladt, ligesom 

indlæg af faglig interesse fra erhvervsdrivende må finde sted. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 

 

Lørdag, den 3. juni 2000 
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Medlemmernes Medlemmernes 

bilerbiler  

Navn:  Tonny Bjørnholdt 

Bopæl (by): Vejle   Købspris:  25000.– i år 2004 

Bil:   AW11  Motor:  1600 twincam 

Årgang:  86   Km-stand:  22414 
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Modificeringer: Spartlet skørtesæt på, tonede ruder, one 

   two pipe, tonede blink, 9*16 keskin fæl

   ge, isotta rat og gearknop, antenne i tag. 

Jeg elsker min MR2 Fordi: 
 

Den er sjov at køre i, der er ikke så mange der køre rundt i 

dem og fordi den er flot. 
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KlubbiksenKlubbiksenKlubbiksen   

Windbreaker jakke 

XS/S - M/L - XL/XXL 
Sort. Vind- og vandtæt med skjult 
hætte og 2 lommer med lynlås. 
Leveres med praktisk nylon 
pose.Klublogo på bryst. 
 

395,- 

Nøglering 
Med logo og lys 
 

87,25 

T-shirt 
S - M - L - XL 

Sort eller hvis med V-hals. 100% bomuld. Klublogo på bryst og jubilæumstryk på ryg.    149,- 

Bagrudestreamer       40,- 

Klublogo 

4 farvers logo til indvendig i ruden 

25,- 

Alle priser er inkl. moms.  
 
Bestilling: 
40 30 39 53 / 75 56 31 40 eller mimi.holst@email.dk eller på klubbens træf, hvor varer på lager medbringes. 
Betaling: 
Check eller kontooverførsel. 
Levering: 
Porto+leveringsomkostninger, kr. 25,-. Der er INGEN returret. 
Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer. 
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MedlemssidenMedlemssidenMedlemssiden   

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 44 / 

Efterår 2004  
 

søndag d. 13.  

matrs 2005. 
 

Rabat til MR2 klubbens medlemmer 

Toyota i Ølgod, Toyota Fredericia og 

Toyota i Horsens tilbyder alle 

medlemmer i MR2 klubben med 

gyldigt medlems-kort*, rabat på 

originale Toyota reservedele. 

 

Alm. originale reservedele 25% 

Dæk     25% 

Starter og generator  25% 

 

Toyota Ølgod kan træffes på tlf. 75 24 

41 77. 

Reservedelsafdelingen hos Toyota 

Fredericia kan kontaktes på tlf. 75 92 

41 00. 

Toyota i Horsens, GRM Biler A/S kan 

kontaktes på tlf. 76 25 67 16, for 

reservedele kontakt Gitte 

 
*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Annoncepriser 
Har du mulighed og lyst  til at 

annoncere og dermed sikre at bl.a. 

klubbladet kan komme ud - eller 

kender nogen som har det - er her 

priserne for at annoncere i MR2 bladet. 

 

1/1 side:   630,- kr. inkl. moms pr. 

udgivelse 

 

1/2 side:   315,- kr. inkl. moms pr. 

udgivelse 

 

Interesseret? Ring eller skriv til 

redaktionen. 

Post- og emailadresse til højre. 

 

 

Klubben har en aftale med Metax-Olie 

A/S, om sponsorstøtte. 

Ring eller e-mail til sekretæren, så får 

du materiale til indmeldelse/over-

flytning. 

 

Metax Olie A/S 

Tlf.: 99 33 33 66 

Dækimporten tilbyder følgende rabat 

aftale med MR 2 klubbens medlemmer. 

 10% rabat på dæk og fælge 

 10% rabat på Bilstereo (undtagen 

      pakkeløsninger) 

 10% rabar på NOS 

 15% rabat på Jamex udstyr 

 

Der gives dog ingen rabat på til-

budsvarer. 

 

Der kan rekvireres brochure på følg-

ende måder: 

Internet: www.daekimporten.dk  

E-mail: daekimp@post10.tele.dk 

Tlf.:  75 62 63 88 

Realpower.dk 

Niels Vangsøe (“Dr. Supra”) har 

firmaet Realpower, hvorfra han leverer 

en masse forskellige stumper, bl.a. til 

MR2.  

Niels giver MR2 klubmedlemmer 10% 

rabat. 

Kig hjemmesiden www.realpower.dk 

og se hvad Niels kan tilbyde. 

E-mail: mail@realpower.dk 

Kontakt Thomas FunderKontakt Thomas Funder  
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BagsidenBagsidenBagsiden. . .    


