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Information til medlemmerne 
Ja, det er sommertid, lig med agurketid. Flere af vores klubkammerater og -veninder farter rundt, eller 
slapper på forskellig vis af. Det kunne opleves på august-klubmødet på Egegården, hvor en sluttet kreds på 
ca. 17 medlemmer havde indfundet sig. Deriblandt heldigvis Kjeld Thor, der fuldt ud levede op til månedens 

titel som kagemand. Næste heldige til tjansen er Bendt R. 😁 
 
På grund af det forholdsvis begrænsede fremmøde, blev den tidligere annoncerede “trivsels-tjek-
undersøgelse” udskudt til et klubmøde senere på sæsonen. 
 
Der var ingen grise blandt medlemmerne. Nærmere SPAREGRISE, som formanden har efterlyst – og som 
skal anvendes til indsamling til børnene på Julemærkehjem. Så hvis I ligger inde med en sparegris, der 
kunne tænke sig at bo på Egegården til næste gang, der arrangeres en køretur for Julemærke-børnene, så 
tag den med på næste klubmøde.  
 
På klubmødet fortalte formanden om klubbens politik mht. byde på forfriskninger på klubmøderne: 
klubben giver kaffe + en enkelt forfriskning (øl el. vand). Tager man flere genstande bedes man venligst 
lægge betaling i klubkassen. Lene nævnte fornuftigt, at sådan et indtag af genstande også passer med 
promillegrænsen, når der køres hjem fra klubmødet. 
 
Klubbens aktiviteter og ture lægges ind på klubbens Facebook-side SMCK Espergærde. Dette gøres af de 
medlemmer, der er “tovholdere” – eller tur-ansvarlige. Så kan du finde vores aktiviteter og turene som 
“begivenheder” på FB, og deltagerne kan tilmelde sig de enkelte aktiviteter, hvor det er relevant. Det bliver 
desuden nemmere for tovholderen/den turansvarlige at holde styr på tilmeldingerne og hele 
planlægningen af aktiviteten. 
 
Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe med vejledning til brug og opsætning af Facebook, hvis et medlem har 
behov for det.  
 
Egegården Familietræf 
Den første søndag i september måned er der Familietræf på Egegården. De forskellige foreninger på 
Egegården viser hvad de kan. Også vi fra SMCK har mulighed for at deltage. De medlemmer, der har lyst til 
at hygge sig på Egegården, vise sine fine motorcykler frem, og måske køre en lille tur med interesserede 
gæster (husk at medbringe en ekstra styrthjelm), må meget gerne melde sig til formand Per eller til Ole 
Trier (der er SMCK-kontaktperson overfor Egegården) 
 
Kommende SMCK-aktiviteter   
AFLYST/Udskudt til senere p.g.a. manglende tilmelding: Tur d. 18/8-18 til Stevnsfortet v/Henrik J. 
Touring Camp-tur v/Stephan J. fr. 24/8-18 HUSK at deltagerne skal holde sig orienteret om køreplan, 
aktiviteter m.v. på Facebook og via mail-info fra Stephan 
Bakkelukning sø. d. 9/9-18: meld gerne ind på SMCK Espergærde på Facebook, hvis nogen deltager 
Sæson-afslutningstur og fest i Hovgårdsparken, Espergærde lø. 27/10-18 



Tur til B&B Dannevirke: 16-19/5-19 (St. Bededagsferie). Tilmelding via “begivenhed” på FB (eller mail el. 
SMS til formanden) 
 
Stadig på planlægningsstadiet: 
Flådestation Korsør 25/8-18, Åbent hus-arrangement (tovholder søges) 
Familietræf på Egegården (afventer interessede medlemmer) 
Tur til Panzermuseum East v/Ole T. 
GPS-aften v/Per fmd. 
 
 
8/8-18/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


