
Julenyhedsbrev  – 2019  
 
Information til medlemmerne 
 
Her, hvor året 2019 lakker mod enden, vil vi i bestyrelsen sende en Julehilsen til alle jer medlemmer og 

jeres familie.                             Ligeledes håber vi for alle et godt og lykkebringende Nytår. Spændende er det jo 
altid at opleve, hvilke modeller (her tænker jeg på dem med to hjul), der dukker op, når den nye sæson for 
alvor går i gang.  
 
Julekomsammen i december 
Samtidig håber vi, at rigtig mange af jer dukker op til klubmødet onsdag d. 4. december. Udover at 
bestyrelsesmedlemmerne gør sig umage med opvarmning af gløgg og æbleskiver, har vi nemlig en 
“Julespecial” på programmet. Nemlig Zoubeirs beretning om sin seneste tur ned gennem Europa. 
 
Og, ja – vi skulle have haft Z. på programmet i november. Men et manglende stik til monitoren gjorde, at vi 
måtte udskyde indslaget. 
 
Årets SMCK-medlem 
Som I nok allerede ved, blev Karin til afslutningsfesten valgt til vores “Årets SMCK-medlem” på baggrund af 
sin indsats i arbejdet for klubbens medlemmer både  i og udenfor bestyrelsen. Tillykke endnu en gang.  
 
Kontingent for 2020 
Som besluttet på sidste generalforsamling følger kontingentbetalingen nu kalenderåret. Det betyder, at 
gyldigt medlemskab for 2020 forudsætter, at kontingentet er betalt senest ultimo december 2019.  
 
I bedes derfor venligst sørge for betaling af 200 kr. Enten ved at betale til kassereren på det kommende 
december klubmøde, eller i løbet af december overføre via MobilePay 20204548. Husk at oplyse 
medlemsnummer, tak.  
 
Kommende SMCK aktiviteter   
8/2-20: Fællestur m. tog fra Helsingør til MC-udstilling i Bella Centeret 
21/2-20: Bestyrelsesseminar hos kasserer Claus 
29/3-20: Ordinær generalforsamling på Egegården 
21-24/5-20: Klubtur til B&B Dannevirke v/Per, fmd. Tilmelding på SMCK’s Facebookside: tryk på “deltager” 
el. mail til Per, fmd. NB. Jer der har tilmeldt sig: Tjek venligst, at I er noteret som “deltager” på Facebook-
begivenheden 
 
Stadig under planlægning:   
Åbningstur 2020 v/Erik Pade 
Sparke-dæk-arrangement v/kasserer Claus 
GPS-aften v/Per fmd. 
Aktivitet med Espergærde Centeret v/Erik Pade 
 
24. november 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


