
 

Opdateret 12-04-2017 

FASTE INDSLAG: 

 
 
Året rundt afholder vi klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19:00 på Egegården, 
Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde. 

 
Tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegården, Egegårdsvej 3B, 3060 Esper-
gærde. 
 
Særlige ture og arrangementer: 
Du er altid velkommen til at planlægge en tur eller et arrangement og du er velkommen til at gøre det alene 
eller sammen med andre. 

Ture og arrangementer meddeles på vores klubaftener og kan postes på vores Facebook side (SMCK Espergær-
de) og/eller på klubkalenderen på vores Google konto. Kalenderen vises på vores hjemmeside. 
 

Mellem kalenderens sommertid og vintertid, er der mulighed for fælleskørsel 
- Søndag kl. 10:00 for dem som vil køre en lang tur. 
- Søndag kl. 14:00 for dem, der kun har tid til en kort tur.  

- Onsdag kl. 19:00. 
De to dage er forbeholdt de spontane, hvor man bare kører ud i det blå. Eventuel planlægning sker som regel 
når man mødes. Alternativt kan ture også planlægges via vores SMS-kæde, der forvaltes Jan Marker, tlf. 20 10 
92 21, eller via vores Facebook side (SMCK Espergærde). 
  
Mødestedet for alle ture er Circle K tanken, Hovvej 52, 3060 Espergærde, medmindre andet er aftalt. 
 

Indlæg til Nyhedsbrevet: 
Har du nyheder eller andre indlæg til vores klubblad, hilses de meget velkommen. 
Du kan vælge om du selv vil lægge indlægget op på vores Facebook side (SMCK Espergærde), eller maile det til 
klubbens postkasse esp.smck@gmail.com. 
Har du ikke en computer, så aflever alligevel din historie til en fra bestyrelsen, så finder vi nok ud af det. 

 
Udlån: 

Klubben ejer en 14 personers Wig-wam, som kan lånes ud til medlemmerne. 
Kontakt Jan Marker eller kasserer Frank Lyby. 
 
Bestyrelsen: 
Giv besked hvis du har ændringer til medlemslisten. Det er vigtigt at disse ting er i orden og du kan informere 
om det ved klubmødet eller via mail esp.smck@gmail.com.  

 
Indbetaling af kontingent eller til arrangementer skal ske til: 

- Bankkonto reg.nr. 3572 konto nr. 3572 872 866 (Husk at oplyse dit medlemsnummer).  
- Mobile Pay tlf. 20 28 13 65 (Husk at oplyse dit medlemsnummer). 
- Kontant til kassereren på klubaftenen. 

Bestyrelsen: 

Formand Jan Vesth Marker 20 10 92 21 jan.marker@hotmail.com 

Næstformand Per Bjerregaard Rasmussen 40 29 75 01 perbras@me.com  

Kasserer Frank Lyby 20 28 13 65 fjep@privat.dk  

Bestyrelsesmedlem 1 Ole Trier   61 69 42 89 oletriernielsen@outlook.com  

Bestyrelsesmedlem 2 Henrik Jensen 26 70 28 32 henrik.lene.jensen@gmail.com 

Suppleant 1 Jesper Harding Jensen 61 33 53 50 jesper.harding.jensen@gmail.com  

Suppleant 2 Vakant     

 
Klubbens informationsmuligheder: 

Mail esp.smck@gmail.com 

Kalender Via vores Google konto 

SMS kæde 20 10 92 21 

Facebook SMCK Espergærde 

Hjemmeside www.s-smck.dk  
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