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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervang 7   

8850 Bjerringbro. 

 2849 8850 

E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

Henning Larsen 

Gravbækvej 8, Virklund 

8600 Silkeborg 

 8681 2822   5135 2822 

E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Frank Kjeldsen 

Trustrupvej 15 

8940 Randers SØ 

 8642 0015 

E-mail: frankmk@mail.dk 

Preben Nielsen 

Tindbæk Byvej 3 

8830 Tjele 

 8645 0081   2873 1983 

E-mail: prnielsen@godmail.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316   4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:prnielsen@godmail.dk
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 Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

 Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro 

  Tlf. 2849 8850     E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk    www.team-boas.dk 

Referat fra generalforsamling afholdt mandag den 24. november 2014. 

Formanden startede med at byde de 7 fremmødte vedkommen til generalforsamlingen. Herefter gik vi over til dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

 Henning Larsen foreslået og valgt.  

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 

 Kurt Rasmussen foreslået som protokolfører og valgt. Alexander Rasmussen valgt som stemmetæller. 

3. Formandens beretning. 

 2014 var året, hvor BOAS kunne fejre sit 50 års jubilæum. Det blev fejret lørdag den 15. februar med åbent hus i vores 

 klublokale på Hjermind Gl. Skole, der var ca. 50 forbi og hilse på i løbet af eftermiddagen, på et tidspunkt var der 6 BOAS 

 formænd samlet, såvel den fungerende samt en del af de tidligere. Om aftenen tog vi på Ans kro for at spise og uddele po-

 kaler samt medaljer for året 2013. Niels M Nielsen fik overrakt en nål som det synlige bevis på at han havde været medlem 

 af klubben i alle årene. Tage Mogensen blev æresmedlem for lang og tro tjeneste. I løbet af 2014 har vi afholdt 6 løb hvor

 af at den ene var vores jubilæumsløb som talte til både DM og JFM. Dette arrangement stod Kurt og Frank, med hjælp fra 

 hjælpere, for samt med et sponsorat fra Sparekassen Kronjyllands gavefond. Derudover har der været afholdt sommerfest 

 hos Frank  og Bente i Trustrup. 2. november var der traditionen tro Bilbingo og denne gang med det største deltager antal i 

 lang tid, så det har givet os lidt blod på tanden. Klubben har hjemkørt guld i både DM og JFM for klubhold endvidere er der 

 hjemkørt 2 sølv samt 4 bronze medaljer i DM / JFM. Derudover vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde samt 

 lodsejere for deres velvilje i den forgangne sæson.  

4. Kassererens beretning. 

 Gennemgang af regnskabet, blev udført af Henning. Det viste et underskud, som grundet en del udgifter i forbindelse med 

 vores jubilæum var en del større end året før. Det blev godkendt af generalforsamlingen og det var blevet revideret af revi-

 sor Ole Pedersen. Der var ingen spørgsmål til kassereren.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 Ingen. 

6. Forslag fra medlemmer. 

 Ingen. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

 Uændret og det betyder at det fortsat kun koster 150.– for at få hele husstanden med i BOAS. 

8. Valg af bestyrelse. 

 På valg er Frank Kjeldsen og Preben Nielsen begge modtog genvalg, endvidere opstiller Kenneth Kjeldsen til bestyrelsen. Vi 

 går herefter over til afstemning:  

      Frank Kjeldsen  7 stemmer   valgt 

      Preben Nielsen 2 stemmer 

      Kenneth Kjeldsen 5 stemmer  valgt 

9. Valg af suppleant. 

 Preben Nielsen foreslået og valgt. 

10. Valg af revisor. 

 På valg Ole Pedersen modtog genvalg. 

11. Afstemning om pionerpokalen. 

 Kurt Rasmussen blev vinder af pionerpokalen. 

12. Eventuelt. 

 En del historier under kaffen. 

 Dirigenten Henning Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

              Ref. Kurt. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Stof til BOAS-NYT 
Lidt eller meget, med eller uden foto, alt er velkommen, du er meget 

velkommen til at sende, tekst og billeder på mail til 

kurt5@mail.dk  eller h-k-nielsen@bknet.dk Senest den 25 i måneden. 
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Da vi nærmede os den 2. november spurgte jeg 
to af mine børnebørn, Victoria på 9 år, og hen-
des lillebror Mikkel på 6 år, om det ikke var no-
get for dem at komme med farfar ud at køre 
orienteringsløb. Det var det helt bestemt, men 
måske ville deres far også gerne med, men en-
den på historien blev at deres mor sådan set 
også kunne tænke sig at være med. 

Det gav jo så helt nye problemer, da vi hermed 
ikke kunne være i en bil, efter moden overve-
jelse endte vi med konstellationen hvor Victo-
ria, Mikkel, og farfar kørte i en bil mens mor og 
far kørte i en anden bil, så langt så godt. 

Den næste udfordring bestod jo så i hvem af de 
to der skulle sidde på forsædet og være obser-
vatør, det medførte en rimelig heftig debat, 
men resultatet blev at storesøster skulle have 
forsædet indtil vi havde kørt det halve løb, 
hvorefter der skulle byttes så lillebror kom for-
an. 

Vi fik købt 10 bingoplader, og fik med nogen 
parlamenteren delt dem ligeligt mellem de to 
unger, for de havde jo lugtet lunten med noget 
med præmier, så det skulle jo være de helt 
rette plader. 

Og så afsted med øjnene på stilke dels efter 
gule skilte, men også bagud, for mor og far 
startede senere end os, og de måtte jo for alt i 
verden ikke komme foran. 

Det gik bare derudaf vi fandt bogstaver i vej-
kanten som blev noteret ned til senere afkryds-
ning på bingopladerne, vi holdt også mor og far 
bag os, men der var ikke gået ret lang tid før 
Mikkel helt bestemt mente at vi havde sprun-
get over et skilt lige i starten, jeg var rimelig 

sikker på at han ikke havde ret, men man kan 
aldrig vide, jeg har før overset et af slagsen. 

Med diskussionen om manglende skilte, samt 
alt det andet vi skulle holde øje med fortsatte 
vi og lige pludseligt var vi fremme ved mål, og 
stod ud af bilen men lige pludseligt   FAR-
FAAAAR     jeg skulle sidde foran i halvdelen af 
løbet, vi havde alle været så optaget, ham selv 
inklusive, at vi havde glemt vores aftale det 
blev debatteret kraftigt hvordan pokker vi kun-
ne løse det problem vi kunne eventuelt køre en 
omgang mere med Mikkel på forsædet, men 
var så bange for at man var gået hjem inden vi 
kom til mål igen. 

Så med et par lidt sure miner enedes vi om at 
vi måtte ud at køre igen til næste år med Mik-
kel på forsædet hele vejen, OG HAN SKAL NOK 
HUSKE DET. 

Så ind og krydse af på bingopladerne, da det 
viste sig at det også var storsøster der havde 
pladen med præmie på var det næsten ikke til 
at bære, dog hjalp det en smule, at Mikkel fik 
lov at aflevere mor og fars præmieplade. 

Da det så også viste sig at der var snolder på 
pladerne, så var det alt i alt ikke så ringe end-
da. 

 

Vi havde det rigtig hyggeligt alle fem, og som 
nævnt kommer vi igen til næste år så med øn-
sket om en glædelig jul tak til alle i BOAS for en 
hyggelig søndag eftermiddag. 

 

På gensyn i 2015 Kenneth      

 

Bilbingo – jule – andeløb søndag den 2. november 
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Lørdag den 1 November drog vi til Nors for at køre dette løb som skulle været kørt i 
August vi startede ved Nors Auto hvor vi fik en tur rundt i byen på gamle kendte ste-
der inden vi mødte den første tidskontrol som var hemmelig inden turen gik rundt 
nord på mod Tved hvor vi skulle rundt om et par gårde inden vi ramte OTK 2 i det 
sydlige Hanstholm hvor vi fik en tur rundt i industrikvarteret hvor jeg tror vi fik målt 
samtlige bygninger op inden vi ramte OTK 3 hvorefter turen gik ned mod klubhuset 
hvor målet var og for en gangs skyld skulle vi ikke køre på Gokart banen på grund af 
ombygning af klubhuset. Et fint løb og fint vejr til afviklingen ros til Morten  Ander-
sen, bare en skam der ikke kommer lidt flere. 

 

Britta og Hans Kurt. 

Et lille indlæg fra lørdag den 15 no-

vember. 
 

Traditionen tro er det sidste histori-
ske motorløb Midnight Run, som vi jo 

har kørt de sidste 3 år, var i år hen-
lagt til Ribe. 

Det er jo et nat løb så starten var kl. 
16,00 så det hele foregik jo med lys 

på automobilen. 
Vi skulle starte kl. 17,03 lige på og 

hårdt med en sekundetape i et  indu-
stri område, det var meget svært at 

ramme HTKerne på det rigtige se-
kund så her måtte vi indkasserer 2 

max tider. 

Her efter gik turen på landet så langt 
ud mod vest som vi kunne komme 

med kørsel på diverse diger og små 
veje i marsken, små byer syd og øst 

for Ribe. 
Jeg skal love for at Lars P. er god til 

at finde og lave vej forlægninger, vi 

røg i en håndfuld af dem med kon-
tant afregning et skilt per styk også 

er sådan et løb kørt rent resultat-
mæssigt. 

Men det er jo sjovt og spændene og 
kører lige godt 210 km. løb sådan en 

mørk og fugtig lørdag aften/nat 
Vi kom til mål kontrollen kl. 22.15 i 

Vejrum og efter en god gang aftens-
mad og lidt snak var vi klar til at 

sætte næsen nord på ved 23.30 ti-
den. 

En stor ros og tak til Lars P. og co. 
for et rigtig godt motor løb. 

PS. jeg kan da lige nævne  at Rene 

og Jørgen vandt O. klassen. Og Poul 
og Egon Brøndum vandt Expert klas-

sen stort tillykke. 
 

Med motor sport Hilsen: 

      Per og Frank  
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Mandag den 3. november var det tid til at få af-

viklet 9. afdeling af Den Jyske Femkant, denne 

gang var det Kjellerup og Omegns Motorklub 

der stod for afviklingen. Formænd for afte-

nens løb var Asger og Lars. Løbet skulle starte 

og slutte hos Shell i Rodelund, det skulle dog 

vise sig at det var der blevet lavet om på, da 

man hos Shell i Rodelund ikke syntes at det 

var værd at holde åben for. Starten kunne vi 

dog klare fra parkeringspladsen og så havde 

løbsledelsen forlænget ruten med 5 minutter 

og så var vi i de hjemmelige gemakker hos fa-

milien Jespersen. 

Vi fik rutebogen udleveret og startede med en 

lille rundtur ved savværket inden at turen 

fortsatte ud i den mørke Sønderskov, og der 

var virkeligt mørkt denne novemberaften. En 

tur gennem rastepladsen ved Paradiset blev 

det også til her skulle der tælles bænke og kø-

res den rigtige vej rundt om et lille hus, inden 

at det var tid til at finde mod Virklund, hvor 

HTK1 ventede. Nu var det Virklund der lige 

skulle tjekkes ud inden at ruten fortsatte vest 

over hvor der var et par gårde som lige blev 

målt op videre det gik mod Gjessø, Lysbro og 

så lige det syd vestligste af Silkeborg hvor det 

var tid til en ny HTK inden at turen fortsatte 

hjemover mod Rodelund igen med et par go-

de vejforlægninger. Nu manglede der bare 

den lille 5 minutters transportetape til familie-

huset i Them. Her var det så tid til at få rettet 

kontrolkortet samt få lidt at spise inden at tu-

ren atter gik mod Hammel igen. 

En mørk aften havde fået sin ende, en stor tak til 

Asger og Lars for et rigtigt godt men også et 

svært løb, vi kommer gerne en anden gang. 

Resultatlisten kan ses anden steds i bladet. 

       Alexander & 

Kurt. 

HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

http://www.hingeauto.dk
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

Du kan nu spare turen til SKAT, lad din lokale synshal hjælpe dig med papirarbejdet. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 

N Y H E D  

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Her er præmielisten for 2014. Den består af både medalje- og præmiebeløb. 

Der er præmier til alle BOAS hold, der har deltaget i min. 4 løb i BOAS. 

 

Der er forskellige muligheder for jer. 

 

Beløb kan overføres til jeres konto. 

Beløb kan modregnes i næste års kontingent. 

De der skal have medalje kan få en sådan, og pokal for restbeløbet eller udbetaling til jeres konto. 

Kort sagt I bestemmer selv hvordan beløbet skal bruges. 

 

Jeg vil gerne have besked inden d. 1. december 2014, om hvad jeres ønsker er. 

Hvis jeg ikke hører fra jer senest denne dato, vil præmien blive udleveret som pokal, og uddelt ved en senere lejlighed.  

 

Med venlig hilsen og tak for jeres deltagelse i vore løb i 2014, og på gensyn i 2015. 

 

Henning Larsen 

51 35 28 22/ 86 81 28 22 

mail: kildsgaaard@post.tele.dk 

 

M-A:  Poul Brøndum  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Egon Brøndum  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Renè Castillo Skjøt     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Jørgen Skjøt      præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

 

B:  Tage Mogensen  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Ole Pedersen   guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Kurt Rasmussen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Alexander Rasmussen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Niels Th. Nielsen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Emil Nielsen      præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

 

C:  Niels Aage Jensen  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Henning Larsen  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Per Hjort Jensen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Frank Kjeldsen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Britta Nielsen      præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Hans Kurt Nielsen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

mailto:kildsgaaard@post.tele.dk
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Rimelig stor. Rimelig rar. 

A: Vi har stadig lyst til at få nye kunder 

 i Bjerringbro 

 

B: Vi vil kun have saudiarabiske 

 multimilliardærer i kundekredsen 

Bjerringbro afdeling 

Torvegade 2 

8850 Bjerringbro 

Sparkron.dk 

D
e
t 
ri
g

ti
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r 

e
r:

 A
 

   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 

Der er kvindelige hormoner i alcohol...  

Efter tilstrækkeligt mange genstande kan man hverken køre bil eller holde sin kæft! 
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Den 12. oktober var der igen bestyrelsesmøde hos V. Jacobsen, Markedsgade. Der blev påtalt om ikke B.O.A.S. skulle støtte 

J.M.O. bladet med nogle annoncer (50.kr. pr. år) og nogle bestyrelsesmedlemmer accepterede straks. 

Adresse………… var igen samtale emne, da de kunne lette arbejdet en del ved forskellige lejligheder. 

Til generalforsamlingen i J.M.O. 21/11 skulle følgende møde: 

 Eli Dalsgaard   Hans Zink   Arne Westergaard    Egon Christensen 

Næste  år  skulle  klubmesterskabet strække sig over 9 løb , hvoraf 5 bedste tæller. Mesterskabet skal præmieres holdvis. 

Onsdag den 27/11 afholdes der gennemgang af REALIT løbet, samt præmieuddeling for de sidste 2. løb. 

H .C. Hansen                  Sev. Mortensen 

Bent Laursen                 Eli Dalsgaard 

Hans Zink                       Sv. Åge Larsen 

Den 21/11 var Eli Dalsgaard, Arne Westergaard, K.E Barslund, Bent Laursen og undertegnede til J.M.O generalforsamling i Skive. 

Formanden for J.M.O. Harry Madsen , Vinderup indledte med en gennem gang af de vigtigste ting der var sket i årets løb. Bl.a. 

jubi løbet og løbsledere kursus. Bladets drift var overtaget af J.M.O. med …….. Jensen som redaktør. Samtidig ville det blive ud-

videt til 12 nr. årlig. 

Der skulle findes en mand indenfor hver klub som kunne tegne annoncer til bladet (senest den 20. i hver mdr.).  

Efter formandens beretning op læste kasseren Axel Christensen, Sunds regnskabet og forsatte med at meddele at løbslederkur-

set havde været en succes, som ville blive gentaget i næste sæson (98 deltager-70 bestod) 

Den nye klub Kjellerup var imellem tiden blevet optaget i Unionen. 

Til jubiløbet deltog 153 hold. 

Medlemstallet i J.M.O. var i øjeblikket 1724 aktive og 68 passive. Der ville ikke blive foretaget kontingentforhøjelse. 

Samtidig blev der bestemt at der fremtidig på ikke skulle males nr. på vognene samt at der kun skulle findes et kort i vognen 

under løbet. 

Valget: 

Formand : Harry Madsen,             genvalg 

Kasser:      Axel Christensen ,        genvalg 

Suppleant: genvalg 

Sportsudvalg: Erling B Jensen, Aksel Thomsen, E Eriksen 

Revisor: Kaj Christensen, Leo D Nielsen 

Revisor sup.: Lund 

Medlemstal i klubberne 1/11- 65 

Bramminge :           80                   Ringkøbing:          60 

Grinsted :               120                   Skive:                   228 

Bjerringbro :          227                   Struer:                 102 

Rødding :               141                   Kjellerup:               15 

Ikast :                     145                    Varde                   173 

Lemvig:                  104                        ??                       65 

Morsø:                     97                   Videbæk:                93 

Vinderup:                62                           ??                     15 

( Med forbehold at navene er rigtige, har nogle gange lidt svært med at tyde skriften ) 



 



 

Den unge katolske præst var på besøg hos den noget ældre kollega. På et tidspunkt 
kommer den ældre kollegas, meget veldrejede husholderske ind af døren. Den æl-
dre kigger på den yngre og siger så, sådan som du tænker, sådan er det ikke! Tre 
uger senere får den unge kollega et brev fra sin ældre kollega, hvori der står: Jeg si-
ger ikke at du stjæler, jeg siger heller ikke at du ikke gør det. Men siden du rejste 
har vi manglet en sølvske. Den yngre kollega svarer sin ældre kollega på brevet, 
med følgende sætning: Jeg siger ikke, at du går i seng med din husholderske, jeg si-
ger heller ikke, at du ikke gør det. Men hvis du havde sovet i din egen seng så ville 
du have fundet denne sølvske for tre uger siden. 
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konen .. min læge siger jeg har bryster som en på 20  

manden .. hvad sagde han om din 45 årige hængerøv  

konen .. intet skat han nævnte dig slet ikke 
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HUSKELISTEN: 
 

24. december. 

 

 

 

 

 

 

28. december kl. ?? Nytårsløbet 2014 

Finalen i Fem-Kant turneringen 

( følg med på osport.dk ) 


