
                  

MC-SCOOTER blev stiftet på Sjælland 
den 7. marts 2009 af tidligere medlem-
mer fra Maxiscooter.dk

Preben Westerman    Svend Gørboe
Michael Brasen Nels Warding
Jan Steen Sørensen Kenneth Schou
Henning Jensen

Siden da er der kommet medlemmer til fra:
Fyn og Jylland, således at medlemsskaren 
pr. 1. april 2012 er vokset til i alt 30 medlemmer.

Vi søger dog fortsat nye medlemmer overalt
I Danmark.

Du kan melde dig ind via vor hjemmeside,
 www.Mc-Scooter.dk 
kontakte os via Facebook: Mc-Scooter Danmark
eller på mail til:

Sjælland:    Allan Christensen        

          allan@mc-scooter.dk

Jylland:      John Lustrup               2363 5313
       mobakken@live.dk

http://www.Mc-Scooter.dk/
mailto:mobakken@live.dk


                  

MC-SCOOTER.DK  blev stiftet på Sjælland 
den 7. marts 2009 af tidligere medlemmer
fra Maxiscooter.dk der er fra 19. okt. 2002,
se mere herom på vores hjemmeside

Siden da er der kommet medlemmer til fra:
Fyn og Jylland, således at medlemsskaren 
pr. 1. april 2012 var vokset til i alt 30 medlemmer.

Vi søger fortsat nye medlemmer overalt i Danmark.

Du kan melde dig ind via vor hjemmeside, www.Mc-Scooter.dk 
kontakte os via Facebook: MC-SCOOTER Danmark 
 eller:

Jylland:
John Lustrup
mobakken@live.dk

Tlf.: 23 63 53 13

Sjælland:                                        
Allan Christensen      
allan@mc-scooter.dk 

                     
                                           

Det årlige medlemskontingent er kr. 100,00

mailto:mobakken@live.dk
mailto:jan.meirup@gmail.com
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