Nyhedsbrev nr. 04. 2017.
TURKALENDEREN:
23. juli
13. august:
23-30. juni 2018

”Sparke dæk” dag hos Claus Bull Rasmussen (176). Der er
åben garage fra kl. 1100 på adressen Hovvej 28,
Espergærde. Se under Nyt fra bestyrelsen.
Vandets dag sluseåbning, Ysby, Sydhalland, Sverige.
Sluserne åbnes mellem kl. 14-1500.
Sauerland, Tyskland, klubtur. Nærmere følger.

SIDEN SIDST:
Så blev det endeligt motorcykelvejr og flere end sidst valgte at transportere sig på den
to-hjulede. 21 deltog ved klubmødet.
Thomas Graubæk var dagens kagemand og bragte sin hustrus meget delikate
chokoladekage. Alle var enige om at den fortjente en klapsalve.
Traditionen tro var næste klubmødes kagemand M/K ikke tilstede, så familien Runefelt
får en særlige invitation til næste klubmøde.
Ved mødet blev følgende emner vendt:
- Per (Benelli) fortalte levende om herreturen til Østrig, om turen med det
østrigske biltog, et næsten perfekt vejr, perfekte MC-veje, møde med (mange)
andre på to hjul og om et lille uheld, hvor Zoubeir kørte op bag i Per og flyttede
lidt rundt på Hondaens bagende. Ingen personskade og skaderne på begge MCere var dog ikke større, end begge kunne fortsætte turen.
- Turene til Julemærkehjemmet og MC-højskolen blev ikke belyst nærmere, da
ingen af de tilstedeværende havde deltaget.
- Jess fortalte derefter om en oplevelsesrig tur til Ålesund i Norge fra den 9. juni
og 8-10 dage frem. Det var gennem sit 4. årige medlemskab af en Facebook
gruppe han deltog. De havde været 18-20 MC’ere.
- Den planlagte information om det GPS-kursus Per (Benelli) havde været på,
måtte udskydes, da han havde hardware udfordringer med programmet.
- Der blev afleveret tre tøjbestillinger, som er ekspederet i skrivende stund.
- Kassereren bliver nødt til at få et nyt telefonnummer til Mobile Pay. Problemet
med det nuværende er, at klubpengene går ind på hans private konto,
hvorefter han skal overføre pengene til klubkontoen. Med et nyt nummer vil
pengene gå direkte ind på klubkontoen. Bestyrelsen finder den billigste løsning.
- Lene Jensen meddelte, at hun af private årsager desværre måtte trække sig fra
festudvalget med ansvar for vores 20-års fødselsdagsfest. Hun begrundede
årsagen, som alle fuldt var indforstået med. I stedet meldte Lisbeth (”Fru
Nøhr”) og Lisa (”Fru Lyby”) sig til festudvalget. De tos beslutning blev
modtaget med klapsalver.
- Afslutningsfesten den 28. oktober 2017 afvikles i de ”gamle” festlokaler i
Tibberupparken. Denne gang prøver vi noget helt 3., idet deltagerne betaler for
maden, men skal selv medbringe alle drikkevarer (undtagen kaffe). Nærmere
følger.
- Til sidst oplyste formanden, at han ved udgangen af august 2017 stopper ved
politiet, for at starte som serviceleder i Servicefirmaet Renell i Helsingør. Det
første halve år er arbejdstiden eftermiddag/aften og det kan give nogle
udfordringer i forhold til klubaftner og andre aftenarrangementer på hverdage.

NYT FRA BESTYRELSEN
Claus Bull Rasmussen (nr. 176) har kontaktet bestyrelsen, da han ønskede vil invitere
klubbens medlemmer til en hygge/sparke dæk dag på hans værksted i Espergærde.
Det er ikke en betingelse at du møder op på den to-hjulede. Dette super initiativ er
hermed formidlet videre.

Bestyrelsen arbejder endvidere på:
- Om det er muligt, i samarbejde med Egegårdens øvrige foreninger, at få kommunen
til at etablere internetforbindelse på Egegården.
- Finde en løsning på vores SMS kæde, som specielt i weekenden er udfordret af
formandens behov for at slukke sin mobiltelefon.
- At få sammensat en menu, efter Per ”Slagter” har meldt sig som leverandør af mad
til årets afslutningsfest.
- Sauerland turen 2018, hvor mange efterhånden har meldt sig til.

NYT FRA DEN STORE VERDEN
Parkeringsklagenævn.
Folketinget har pålagt landets private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn.
Klagenævnet skal være etableret senest 1. juli 2018. (Kilde: FDM)
Farvel til nødtelefonerne.
Vejdirektoratet har besluttet at nedlægge de 1300 gule nødtelefoner langs
motorvejene. 30 stk. bevares, da de er placeret ved større broer og
tunneler.
Nedlæggelsen begrundes i at de kun blev benyttet 98 gange i 2016, hvor
kun 2 var nødopkald. (Kilde: FDM)
Sådan passerer du en ulykke i god stil.
På grund af flere alvorlige hændelser, når bilister (og MC-ister) passerer et uheldssted, har
vejhjælpsorganisationerne sammensat følgende råd og vejledning: (Kilde: FDM)
når ulykken er sket i din køreretning:
 Lad mobilen ligge og bevar fokus.
 Kør ikke ud i nødsporet.
 Lyt til trafikradioen.
 Passér uheldsstedet langsomt og med god
afstand.
 Accelerér ikke, før uheldsstedet er helt passeret.
Er ulykken sket i modkørende vognbane:
 Bevar fokus i egen vognbane.
 Lad mobiltelefonen ligge.
 Følg trafikstrømmen i samme fart.
 Lyt til trafikradioen.
 Pas på kiggeuheld i din vognbane.
Nej, man skal ikke flette.
Vejstriberne på skiltet viser, at der er tale om et vognbaneskift.
Havde der ikke været striber, ville der være tale om
sammenfletning.
Skiltet viser at køretøjerne i højre vognbane skal skifte over i
venstre vognbane. Når du skifter vognbane, er det dig, der er
ansvarlig for, at du kan skifte vognbane uden at være til unødig
ulempe eller fare for køretøjer i venstre vognbane. (Kilde: FDM)

Tøjbestilling.
Klubben har igen mulighed for at bestille tøj med logo og priserne er næsten de samme som
i 2015. Kun T-shirt er blevet lidt dyrere.
Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, ønsker leverandøren at begrænse farvemulighederne
for alle tre tøjtyper og bestyrelsen fik ved seneste klubmøde ”mandat” til at bestemme
farverne. Samtidigt kan der kun tilbydes et hvidt eller sort klublogo (10x10cm) på brystet.
Bestilling sker ved at udskrive bestillingslisten, udfylde den og aflevere den og pengene til
kassereren. Bestillingen sendes derefter til leverandøren.
Tøjets design kan findes på tøjleverandørens hjemmeside:
http://www.james-nicholson.de/de/ hvor du i søgefeltet (shopsuche) skriver det nummer
(ex. JN002) som står ud for den enkelte tøjgenstand.

SMCK BESTILLINGSLISTE 2017
Alle tryk er på 10x10 cm. på venstre side af brystet i sort.

Farve

Størrelse

Antal

Trykfarve
Sort

T-shirt
JN002

Poloshirt
JN070

Sweatshirt
JN040

a´pris
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

kr.
kr.
kr.
kr.

155,00
155,00
155,00
155,00

kr.
kr.
kr.
kr.

220,00
220,00
220,00
220,00

I alt

Samlet

Bestilt af:
Medlem nr.:

Kassererens noter

Betalt kontant

Mobile Pay

Andet

Dato
Signatur

Bestillingssedlen afleveres til kassereren og genudleveres sammen med det bestilte tøj.
Farvevalg:

carbon

Halvt
bryst
Længde
fra
skulder
Ærme
længde
inkl.
manchet

grenadine

royal

turquoise

white

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

54,00 cm

57,00 cm

60,00 cm

63,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

74,00 cm

80,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

72,00 cm

75,00 cm

78,00 cm

81,00 cm

83,00 cm

85,00 cm

55,00 cm

57,50 cm

60,00 cm

62,50 cm

65,00 cm

67,50 cm

70,00 cm

70,00 cm

Vaskeanvisning:

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 Facebook 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 Facebook
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 Egegården,
Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde.
Første tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegården,
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
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 Google konto: ”esp.smck@gmail.com”
SMS kæde 20 10 92 21
Facebook SMCK Espergærde
Hjemmeside www.s-smck.dk

