Nyhedsbrev 1 – 2019
Information til medlemmerne
Kære medlemmer. Her er så årets første nyhedsbrev. Udsendelse af nyhedsbrevet har afventet bl.a.
afviklingen af klubbens årlige generalforsamling. Den lå – som den plejer – på søndagen for overgang til
sommertid, nemlig d. 31. marts 2019. Noget nyt var dog, at generalforsamlingen fandt sted på Vallerød
Skole, i stedet for på Egegården. Vi satser på at kunne vende tilbage til Egegården næste generalforsamling.
Der er udsendt separat referat fra generalforsamlingen, men der er udskiftet et par nye personer til
bestyrelsen, der har konstitueret sig således:
Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.
Carsten Tetzlaff (Smiley), næstfmd. (nyvalgt)
Claus Bull Rasmussen, kasserer
Jan Marker, medlem nr. 1
Jens Ørkild Hansen (nyvalgt) medlem nr. 2
Karin Andersen, suppleant m. ansvar for indkøb og lager
Jesper H. Jensen, suppleant
På generalforsamlingen blev desuden vedtaget en opdateret bestemmelse omkring tidspunkt for betaling
af kontingent, der fremover følger kalenderåret. Dog skal der for 2019 betales de sædvanlige 250kr senest
1. maj 2019. I skrivende stund er vores kasserer ved at få tilkoblet MobilePay til dette nummer: 20204548.
BEMÆRK, at nummeret er nyt, det gamle må ikke benyttes længere. I kan desuden overføre kontingent til
klubbens nye bankkonto: reg. 2255, konto 6899484817: husk at skrive jeres medlemsnummer i
posteringsteksten på indbetalingen.
Thomas Gravbæk, medl. 164 har meldt sig ud af klubben, idet han ikke længere ejer en MC.
Bestyrelsen vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at melde sig med turforslag til vores onsdags og
søndagsture. Det behøver slet ikke at være noget stort – rent planlægningsmæssigt. Men kom gerne med
dato og forslag til destinationer.
Det vil være en hjælp for planlægningen af turen, hvis I (på begivenheden på Facebook) sætter hak i om I
deltager.
Siden sidst
Ole Trier var en glimrende kagemand på april klubmødet – hjemmebaget så ualmindeligt professionelt ud.
(næste kagemand er Leif O. Hansen). Et klubmøde, hvor vi hyggede os vældigt med vinsmagning. En enkelt
portvin, var der minsandten også blevet plads til. På besøg var nemlig John Ulrich fra Barbera Vinimport.
Frank og Lisa lagde venligt lagerplads til, og medlemmerne kunne efterfølgende afhente de bestilte flasker.
I klubregi glæder vi os til at se Frank og Lisa tilbage i sadlen på Goldwingen. Rygter vil vide, at cyklen kører
som en drøm efter udskiftning af diverse vitale dele. Det samme gælder vist for Frank😁 . Og nu vi er ved

rygterne: Erik Pade siges at have anskaffet en ny bike. Det bliver spændende at se, om der er hold i
historien, idet vi foreløbig kun har fået lov til at se et billede på et stykke A4-papir.
Kommende SMCK aktiviteter
18/4-19: SMCK åbningstur til Stubbekøbing MC museum og træf på havnen
27/4-19: Tur til Egeskov Slot på Fyn, stort MC træf m. gratis adgang til bl.a. MC udstilling
16-19/5-19: SMCK tur til B&B Dannevirke: (St. Bededagsferien). Tilmelding er lukket
25/5-19: Tur til Julemærkehjem
22/6-19: SMCK midsommertur “Kør & Rock” i Vellerup
23-25/8-19: SMCK Hyggetur til MC Touring Club Camp i Djursland v/Stephan
Stadig på planlægningsstadiet:
8-10/6-19 Deltagelse i Timewinder-arrangement ved Grønnessegaard Gods v/Hundested
Førstehjælpskursus for MC-kørere v/Jan Marker
Sparke-dæk-arrangement m. grill v/Jan Wiinberg
Tur til Panzermuseum East v/Ole T.
GPS-aften v/Per fmd.
Tur til Stevnsfortet v/Henrik J.

11. april 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.

