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Arne Edelhard – 2300 København S
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NæstFormand:
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Best.
medlem

Rene Jensen – Per Olsen

Deadline:

Nr. 2/2019 som udkommer primo maj måned
er d. 10. april 2019

Den 10 marts laver vi en tur til krokodille zoo,
Ovstrupvej 9, 4863 Eskilstrup
Vi mødes på Karlslunde rasteplads kl. 10.45 og kl.11.00 kører vi i
samlet trop til museet
Priser:
Fra 12 år
kr. 80,00
Fra 3–11år kr. 50,00
Tilmelding senest d. 3.marts til Per Olsen på mail:
per50olsen@gmail.com eller på Tlf.: 2651 3346
Mad og drikke
Du er velkommen til at tage egen mad og drikke med i Krokodille Zoo, og du kan
spise både indendørs i vores indgangsområde og ved bænke og borde udendørs,
når vejret er til det.
Kolde drikkevarer og is kan altid købes.
Barnevogne
Barnevogne kan være besværlige at skubbe igennem vores tropehallers smalle
og snoede gangsystemer. Disse kan også spærre for andre gæster og på den
måde skabe “trafikprop”. Vi anbefaler derfor vores gæster at medbringe klapvogne
eller bæresele med.
Kørestolsbrugere
Grundet meget snævre og stejle veje er krokodille Zoo ikke kørestolsvenlig.
Temperaturer
Lad overtøjet blive i bilen og oplev de tropiske temperaturer vores krokodiller
nyder godt af hele året rundt.
95% af Krokodille Zoo er indendørs, så at være let påklædt er en fordel når man
bevæger sig ind i vores tropehaller, hvor temperaturerne ligger imellem 22 og 28
grader med en luftfugtighed tæt på 100%
Hunde
Da vi har løsgående dyr, må hunde desværre ikke tages med ind i Krokodille Zoo.

Se mere på deres hjemmeside: www.krokodillezoo.dk

Aktivitetskalender 2019
(landsdækkende)
Klubmøder
Første Søndag i måneden kl.12.00 - 15.00
Skoda Køge Tangmosevej 110, 4600 Køge

Søndag d.24 februar: Generalforsamling i Køge
Søndag d.10 marts: Krokodille museet
Søndag d. 7 april: Klub dag i Køge
Søndag d. 5 maj: Næstved Bilmuseum

Tilmelding til arrangementerne i Køge, skal ske til Arne Edelhard på
tlf.: 28 12 47 86 eller på e-mail: lufraso@outlook.dk
senest torsdagen før arrangementet.
Der vil til klubdagene være smørrebrød/kaffe/the og kage til kr. 25,Da der skal købes ind er det ønskeligt at du tilmelder dig på forhånd.

Autoklubskoda´s julefrokost 9 december 2018
Ja, så blev det atter jul og vi startede hos Skoda Hillerød med et dejligt
morgenbord

Skoda Hillerød havde lavet en tipskupon, og havde doneret 3 fine præmier.
René Soelberg havde de fleste spørgsmål rigtig, så han fik pokalen.

Vi takker Skoda Hillerød for deres gæstfrihed.

Derefter mødtes vi i selskabslokalet i Farum hvor der var dækket op med
et flot julebord som Anja og Henriette havde sørget for.

I år var der lavet tag selv frokost bord. Sille og Lucas solgte lodder og
Freja trak numre og uddelte gaverne til dem der vandt.
En stor tak til Anette og Arne for dette flotte julearrangement. Alle ønskes
en god jul og et godt nytår. På gensyn i det nye år.
Jens Ole

Klip i kortet

I løbet af 2019 kommer det til at koste både bøde og klip i kørekortet, hvis
du bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen. Udover mobiltelefonen
gælder de nye regler også fx håndholdt GPS, iPad og Smartwatch. Der er
ikke sat en endelig dato for, hvornår klip i kørekortet indføres i 2019, da
politiet først skal have tilrettet sine systemer til at kunne håndtere de nye
regler.
Du får ét klip for hver af følgende forseelser:


Overskrider fartgrænsen med mere end 30 procent



Kører med for kort afstand til forankørende



Kører ulovligt i nødsporet



Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen



Ikke sørger for at passager på 8-15 år anvender styrthjelm på
motorcykel



Kører over for rødt lys



Overtræder reglerne om vigepligt



Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling



Overskrider spærrelinier ved overhaling



Øger hastigheden når man bliver overhalet



Overhaler ved fodgængerfelt



Kører mod færdselsretningen



Kører uforsvarlig slalom- og forbi kørsel i tæt trafik



Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for
andre



Kører venstre om helleanlæg



Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej



Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning



Brug af håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater som fx
håndholdt mobiltelefon, GPS, iPad og Smartwatch (træder i kraft i
løbet af 2019)

Hvis der sker en ulykke i forbindelse med forseelsen, eller hvis den har
medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes
førerretten.
Kilde: FDM

Generalforsamling
Søndag d. 24 februar 2019. kl.12:00
Afholdes i klublokalet hos Skoda Køge,
Tangmosevej 110, 4600 Køge
Husk Tilmelding

Den 5 maj laver vi en tur til Næstved automobilmuseum,
Skellet 19, 4700 Næstved.
Vi mødes på Karlslunde rasteplads kl. 10.45 og kl.11.00 kører vi i
samlet trop til museet.
Priser:
Voksne - 100,00 kr.
Pensionister - 85,00 kr.
Børn (6-13år) - 30,00 kr.

Tilmelding senest d. 28.april til Per Olsen på mail:
per50olsen@gmail.com eller på Tlf.: 2651 3346
www.naestvedautomobilmuseum.dk
Man kan købe biksemad til kr. 65,- og toast
Øl, vin, vand og kaffe kan købes
I må gerne sige ved tilmeldingen om i vil have biksemad
Så vi kan lave en samlet bestilling.
Man kan også have sin egen medbragte mad med.

