Nyhedsbrev 1 – 2018
Årets første nyhedsbrev har kun få punkter på programmet. Et af dem er, at den nye bestyrelse har sat sig
for at arbejde med vores kommunikation og information. Det kommer I derfor til at høre mere om.
Klubben har – som I ved - afholdt generalforsamling den 25. marts 2018 på Egegården. Efterfølgende blev
der pr. mail den 1. april udsendt et referat med bl.a. den afgående formands beretning. Beretningen
dokumenterer på fornem vis, at vi har en aktiv klub med et godt socialt sammenhold og spændende
aktiviteter.
På den baggrund er jeg dog lidt ked af, at nogle medlemmer har valgt ikke at deltage i klubbens
fødselsdagsfest i 2018 med den begrundelse, at festen holdes udenfor klubbens “hjemmebane” omkring
Espergærde. Det nedsatte (og frivillige) festudvalg har faktisk gjort en stor indsats for at sikre at vores
medlemmer får en dejlig fest. Og at 20-års fødselsdagen skal holdes i Holbæk – med mulighed for
overnatning på stedet – skal I tage som festudvalgets forsøg på at give os de bedst mulige rammer – og
prøve noget nyt.
Vi har p.t. 19 tilmeldinger, hvoraf flere har valgt at overnatte på Hotel Sidesporet. Men vi håber på jeres
opbakning til festen – tilmelding kan nås endnu, selvom den officielle tidsfrist var 1. april.
Ny bestyrelse
Det første punkt, som den nye bestyrelse skulle tage stilling til på det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen, var konstitueringen. Resultatet af konstitueringen har I her:
Per Bjerregaard Rasmussen, formand
Henrik Jensen, næstformand
Frank Lyby, kasserer
Jan Marker, bestyrelsesmedlem 1
Karin Andersen, bestyrelsesmedlem 2
Jesper H. Jensen, suppleant 1
Claus B. Rasmussen, suppleant 2
Det er efter formandens opfattelse en spændende sammensætning. Og for første gang i klubbens historie
har vi fået en pige med. Jeg glæder mig til at se, hvad samarbejdet kan føre til.
Jeg skal huske at nævne, at vi har fået lov til fortsat at bruge afgået bestyrelsesmedlem Ole Triers
veludviklede kompetencer for indkøb til klubbens lager af bl.a. drikkevarer. Ole fungerer desuden som
klubbens kontaktperson til Egegården.
Kommunikation
Der kommer nogle justeringer og ændringer i forhold til måden, hvorpå kommunikationen foregår. F.eks. vil
kommunikation af nyheder, tur- og arrangementsplanlægning komme til at foregå via klubbens
hjemmeside på Facebook.

De fleste af jer kender allerede FB-siden “SMCK Espergærde”. Den kommer til at fungere som en endnu
mere central og forhåbentlig mere spændende kilde til information og kommunikation mellem klubbens
medlemmer. Den pågældende FB-hjemmeside er en såkaldt lukket gruppe, og derfor forbeholdt
medlemmerne (- og deres kære bedre halvdele).
Hvordan ændringerne føres ud i livet, så vi får størst mulig fornøjelse af dem, kommer bestyrelsen til at
arbejde med. Vi vil også drøfte mulighederne på klubmøderne, da bestyrelsen naturligvis gerne modtager
konstruktivt input fra medlemmerne. De medlemmer, der (endnu?) ikke er på Facebook, vil modtage
information via mail. Vi vil givetvis også beholde klubbens hjemmeside på internettet, idet den fortæller om
klubben udadtil.
Klubbens økonomistyring
Vores kasserer Frank har taget de indledende skridt til at få bogføringen lagt over på edb. Vi har derfor
forladt den gamle “Hovedbog”, hvor tidligere kasserere har bogført alle ind- og udbetalinger, næsten med
pen og blæk.
Vi vil desuden aflægge et regnskab til information for medlemmerne på næste års generalforsamling.
Ny lov om håndtering af persondata
Den nye lov, der træder i kraft den 25. maj 2018, omfatter også foreninger. Bestyrelsen vil på den baggrund
arbejde mod en pragmatisk løsning, indeholdende beskrivelse af vores håndtering af medlems-oplysninger.
I kan se, hvilke oplysninger klubben anvender, ved at kikke på medlemslisten. I finder den på klubbens
hjemmeside www.s-smck.dk
Småtings-afdelingen
Klubben vil indkøbe en rød sikkerhedsvest. Den skal bruges af ankermanden, når vi kører klubture.
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