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TURKALENDEREN: 

- 14. Maj – Klubarrangement - Åbningstur. Afgang fra Circle-K tanken i Espergærde 

kl. 1000. Forventet hjemkomst senest kl. 1500. Husk madpakke og drikke. 

- 26. maj – Drengerøvs aften i Skælskør – fri entre – for alle med benzin i blodet. 

- 28. Maj – “MotorClassic Motor meeting”, Charlottenlund travbane. 

- 3-5. juni – ”Græsted veterantræf og Kræmmermarked”. 

- 3-5. juni – Timewinder nostalgi på Grønnessegaard ved Hundested. Afgang fra 

Circle K tanken i Espergærde lørdag den 3. juni kl. 1200. 

- 10. juni – MC-træf Græsted Torv. Se Facebook gruppe af samme navn. 

- Hver tirsdag kl. 19-21 – ”Dækspark” på P-pladsen ved ”Verdens ende” i Tisvildele-

je. (blev tidligere afholdt på Gilleleje Havn) 

- Hver torsdag kl. 19-21 – ”Youngtimer” ved havnen i Roskilde.  

KLUBMØDET DEN 3. MAJ: 

25 medlemmer var mødt op og nød det kageorgie Jess stillede op med.  Tak til Jess. Trods 

det sommeragtige vejr, var det kun et fåtal der mødt op på to-hjuleren. 

Steffen Aunø havde igen-igen medbragt diverse alkoholiske drikke, idet han denne gang 

håbede at kunne give en omgang på grund af sit bryllup. Denne gang lykkedes det – tak 

for det! 

Mødet var præget af den sædvanlige positive tilgang til klublivet og formanden informere-

de om følgende: 

- Bestyrelsens forsøg på at få arrangeret et førstehjælpskursus inden sæsonstart lyk-

kedes desværre ikke, da klubbens Falckredder ikke kunne finde tid i kalenderen. Vi 

finder en senere dato. 

- Interesserede i at indgå i et vedtægtsudvalg, som blev besluttet ved årets general-

forsamling, søges. Opfordringen gentages en gang mere ved næste klubmøde. 

- Interesserede i at indgå i festudvalget til klubbens 20 års jubilæum søges. På klub-

aftenen meldte Hanne (Per Benellis hustru) og Lene Jenen sig. Flere søges. Besty-

relsen oplyste, at de foreslog Sct.Hans aften i 2018, men det var der ikke udelt be-

gejstring for. Bestyrelsen forsøger at finde en ny dato – i den varme periode. 

- Der blev også opfordret til at medlemmer indgik i et turudvalg, som sammen med 

bestyrelsen kunne planlægge klubture i løbet af året. 

- På spørgsmål om der var tilfredshed med Nyhedsbrevets lay-out, var der generel 

tilfredshed. Dog synes Kjeld Thor, at det ikke var nødvendigt med ”brevhoved” på 
alle sider. Resultatet fremgår af dette nyhedsbrev.  

- På spørgsmål om det var tid til at forsøge endnu engang med tøjsalg, var der stor 

interesse. Mere om det ved næste klubmøde. 

- Tanken om en ny hjemmeside er nået så langt, at vi har fundet en webmaster i 

klubben. Thomas Graubæk har frivilligt stillet sig til rådighed. Vi skal derfor bruge 

input fra medlemmerne, hvad I ønsker den nye hjemmeside skal indeholde. 

- ”Benelli” Per oplyste, at der på grund af et afbud, var en ledig plads på ”Herretu-

ren” til bl.a. Østrig den 12. – 19. juni. Tilmelding til Per. 

 

Kasseren oplyste, at der p.t. var registreret 31 betalende medlemmer og 2 personer øn-

skede optagelse i klubben. 

Pade gav udtryk for, at han godt kunne tænke sig at klubben afholdt et Facebook kursus 

og endnu et GPS kursus. Bestyrelsen finder nogle mulige datoer. 

Klubmødet sluttede af med at formanden gav en ”omgang”, fordi han havde rundet et 

skarpt hjørne i starten af april. 
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SIDEN SIDST: 

- Intet nyt 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

- ./. Den nye medlemsliste er vedhæftet Nyhedsbrevet. 

- 20års fødselsdagsfesten bliver afviklet den 16. juni 2018 

- Klubben indkøber en projektor til foredrag m.v. Kan lånes af medlemmerne. 

- ”Benelli” Per deltager i Tourstarts GPS kursus og vil derefter undervise klub-

medlemmerne. 

 

NYT FRA DEN STORE VERDEN: 

- Københavns kommune har netop tabt en sag i retten, hvor de krævede retten 

til at pålægge en P-afgift, hvis en bilist (MC-kører) ikke både havde stillet sin P-

skive og købt en P-billet. Det er nok at købe en P-billet. Københavns kommune 

skal nu betale 8000 uberettigede P-afgifter tilbage. 

- Transportministeriet giver snart kommunerne tilladelse til at sænke hastighe-

den på udvalgte veje fra 50 til 40 km/t – uden nærmere begrundelse. 

- Regeringen har fremsat et lovforslag om, at fornyelse af kørekortet fra det fyld-

te 75 år skal bortfalde. I stedet skærpes brugen af lægeligt kørselsforbud og 

indberetningspligt, hvis en ældre er til fare for sig selv eller andre. 

- Molslinjen har overtaget færgefarten mellem Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Ru-

ten hedder ”Bornholmslinjen”. 

- Fremover vil det kun være muligt at tanke oktan 95 og diesel på tankstationer-

ne. Shell bevarer dog V-Power (99 oktan). Der kan dog købes additiv til moto-

rer med særligt behov. 

- Fra 1. september 2017 skal alle nyproducerede biler med direkte indsprøjtning 

kunne opfylde ”euronorm 6C” kravene til forurening. Det betyder at benzinbiler 

fremover skal have partikelfilter på udstødningen. 

- Et amerikansk forbrugermagasin har i år undersøgt, hvilke motorcykler der er 

mest stabile (har færrest fejl). Fejlprocenterne er angivet nedenfor: 

 

 

 

Undertegnede er overbevist om, at opgørelsen ikke er helt korrekt.  

Mærke Fejlprocent 

Yamaha 11 

Suzuki 12 

Honda 12 

Kawasaki 15 

Harley-Davidson 26 

Triumph 29 

Ducati 33 

BMW 40 
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FAST INDSLAG: 

 

Særlige ture og arrangementer: 

Du er altid velkommen til at planlægge en tur eller et arrangement og du kan vælge at 

stå for det alene eller sammen med andre. 

Ture og arrangementer meddeles på vores klubaftner og kan postes på vores Face-

book side og/eller på klubkalenderen på vores Google konto. Kalenderen vises også på 

hjemmesiden. 

Alternativt kan ture også planlægges via vores SMS-kæde, der forvaltes af Jan Marker, 

tlf. 20 10 92 21. 

 

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. Ofte sker 

planlægningen når man mødes, men kan også annonceres kort forinden på vores Fa-

cebook side eller via SMS-kæden. 

  

Mødestedet for alle ture er Circle K tanken, Hovvej 52, 3060 Espergærde, med mindre 

andet er aftalt. 

Året rundt afvikler vi klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19:00 på Egegår-

den, 

Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde. 

Første tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegår-

den, Egegårdsvej 3B, 3060 Espergærde. 

 

Kontingent og anden indbetaling: 

Indbetaling af kontingent eller til arrangementer skal ske til: 

- Bankkonto reg.nr. 3572 konto nr. 3572 872 866 (Husk at oplyse dit med-

lemsnummer).  

- 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 Google konto: ”esp.smck@gmail.com” 

SMS kæde 20 10 92 21 (videreformidles af formanden) 

Facebook SMCK Espergærde 

Hjemmeside www.s-smck.dk  

 

mailto:esp.smck@gmail.com
http://www.s-smck.dk/

