Lappeenrannassa 18.7.2005

Hei motoristit
Tämä jäsenkirje tulee ajokauden ollessa kuumimmillaan – aivan sananmukaisestikin. Moni
tätä lie kaivannutkin, kun edellisessä kerhokirjeessä tämä oli luvattu tulevaksi kesäkuussa. Pahasti
meni pieleen. Uusien jäsenten jäsenkortit, joita on peräti 54, jäsenkortit lienevät vasta nyt tulleet.
Tosin en ole niitä vielä nähnyt, mutta näin on luvattu. Kortit ovat tässä kuoressa. Samoin vuositarrat
jäsenmaksunsa maksaneille, jos et ole aiemmin sitä ”lupilta” hakenut. LrMP:n jäsenmäärä tällä
hetkellä on hieman yli 300.
Kesäkuun alussa meillä oli taas jo perinteinen Willimiesajo Savitaipaleen Pöksänlahdessa. Se
ei ollut menestys. Kävijöitä oli vain n. 20 henkeä. Vain hieman enemmän kuin järjestäviä
talkoolaisia. Se oli turhauttava kokemus. Kiitos talkoolaisille. Tämän perinteen jatkoa pitää pohtia
porukalla vakavasti. Se lienee selvää, että ajankohta –koulujen loppumisviikonloppu- ei ole hyvä.
Paikkakin -Pöksänlahti- on katkolla kaupungin myydessä kesäsiirtolansa.
Kone Koskimies järjesti toisen kerran Yöttömän Yön ajelun. Tällä kertaa juhanusta edeltävänä
viikonloppuna. Meitä oli aikamoinen letka pyöriä. Hauskaa oli. Lopuksi sai Kone Koskimiehellä
tehdä ostoksia – joista sai reilun alennuksen. Kiitos järjestäjälle.
Saunaillat jatkuvat alla olevan aikataulun mukaan. Tule mukaan.
- 21.7. Koskikievari Partakoskella
- 4.8. Koskikievari Partakoskella
- 18.8. Kuusiranta Nuijamaalla.
- 1.9. Koskikievari Partakoskella
Kokoontumisajoissa on käyty kohtuullisella ”ahkeruudella”. Seuraava on 16. Rotta-Ralli (22.24.7.) ja sitten 13. Ponutaival (29.-31.7.) sekä Sudenajo (19.-21.8.) – ainakin näissä on käyty
aiemmin suurella joukolla. On siellä paljon muitakin. Katso rallikalenterista tai netistä
(www.kokoontumisajot.com). Siellä kerhon seinällä on edelleen se vihko johon lähtijä voi panna
nimensä, jos haluaa ajella porukalla.
Kaupunki on jatkanut kerhotalomme tontinvuokrasopimusta. Teknisen lautakunnan pöytäkirja
asiasta on kokonaisuudessaan nähtävissä netissä
(http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/2005416-7.HTM ). Tässä suora lainaus:
”Tj Ehdotan, että tekninen lautakunta päättää tarkistaa Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry:n
hallitseman tontin 405-33-73-3 noin 750 m2 suuruisen määräalan vuokraehtoja siten, että vuokraaika päättyy 31.12.2030.
Tekla Keskusteltuaan päätti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen. ”
Käykäähän ”lupilla” (Osoite: Telakantie 8 Lauritsalassa) tai ainakin nettisivuillamme,
osoite:http://koti.mbnet.fi/lrmp/toiminta.html)
Eipä sitten tällä kertaa muuta kuin, hyviä ajokelejä ja turvallisia kilometrejä!

Lappeenrannan Moottoripyöräilijät r.y.

PS:
Sinulle, joka et ole jostain syystä maksanut vielä jäsenmaksuasi, emme postita vuositarraa ja/tai
jäsenkorttia. Tarra ja/tai kortti on noudettavissa kerholta kerhoiltoina (torstaisin klo. 18.00 …)
maksun suoritettuasi.

