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Generalforsamling. 
 
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til 
generalforsamling i S.M.C.K.  
Søndag den 30-03 kl. 14.00 i vores klublokaler på 
Egegården, Egegårdsvej 3B. Espergærde 
 – Husk det!!- også at det er sommertid og urene 
skal stilles en time frem. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer. 
2. Valg af referent. 
3. Beretning ved formanden, er vedlagt. 
4. Beretning ved kassereren. 
5. Indkommende forslag - skal være formanden i hænde seneste Søndag den            
16-03 
6. Vedtagelse af kontingent for år 2003/04. 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
8. Eventuelt.  
 
 

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Formand:   Jan Wiinberg: ikke på valg 
Næstformand: Michael Holmen på valg – ønsker genvalg  
Kasser:  Ole Trier Nielsen på valg – ønsker genvalg 
Bestyrelse medl, 1. Frank Lyby Jepsen ikke på valg 
Bestyrelse medl, 2. Mads Andersen på valg – ønsker ikke 
    genvalg 
 
Suppleanter:   John Petersen på valg 
  Benny Skovlund på valg  

 
Bestyrelsen anbefaler: 
 
Nu da Mads Andersen trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, anbefaler vi at John 
Pedersen tilbydes hans plads.  
John Pedersen har i SMCK gjort et stort stykke arbejde som suppleant de sidste 
par år. 
Bestyrelsen vil derudover anbefale at Kim Christiansen tilbydes den ledige 
suppleant plads i bestyrelsen. Kim skal fremover stå for opbygningen af vores 
hjemmeside. 
Resten af bestyrelsen som er på valg ønsker genvalg. 
Tak til Mads for den tid du har siddet i bestyrelsen med din skarphed og 

            pågåenhed. 
 

Bestyrelsen vil gerne stille ændringsforslag til § 1.C i vores vedtægter. 
 
Så den fremover lyder: Bestyrelsen kan i specielle tilfælde give dispentation i forhold til § 1. 
Begrundelsen for dette er, at tilgodese de medlemmer, der ikke længere har MC-kort stadigvæk kan 
holde forbindelse til S.M.C.K.   



 

 
Kontingent for sæsonen 2003:  
 
Bestyrelsen anbefaler at kontingent betalingen for det kommende år fastholdes på 100 kr. 
   

Årsberetningen 2002 –2003. 
 
Generalforsamlingen nærmer sig og dermed også formandens årsberetning. Beretningen vil som 
tidligere år være skriftlig. 
 
Tak til alle der i det forgangne år, er mødt op både sommer og vinter. Selv i den koldeste periode 
var der mange, der trodsede sne og kulde, det har været en fornøjelse  at se jer møde op i årets løb 
på Egegården den første Onsdag i måneden. 
 
Der har været en lille medlemstilgang i løbet af året, sidste år var der 65 betalende medlemmer og 
her ved starten af den nye sæson er der 72 betalende medlemmer. Ajourført medlemsliste vil blive 
udsendt når årets kontingent er betalt jvf vedtægterne, senest d. 1. maj. 
 
Vi har haft en del aktivitet i gang i år, både endagsarrangementer og weekender, som er en stor del 
og fornøjelse af MC. Livet.  Skagen turen, MC. Camp, Nyborg turen, blot for at nævne nogle, som 
har været til stor fornøjelse for den / dem der var med. 
Jeg/vi i bestyrelsen vil gerne være med til at gøre det bedre, men det kræver mange aktive 
medlemmer, så kom frem med jeres kreative turforslag, så skal bestyrelsen nok klare resten og 
mangfoldiggøre det i nyhedsbrevet. Og mød så op til diverse arrangementer og oplev SMCK. 
stemning hygge og sammenhold.     

 
KORT SAGT I BESTEMMER .  

 
Egegården har nu været vores klublokaler en hel sæson og med stor succes. Vi har endelig fået de 
faciliteter vi altid har ønsket os, hvor vi kan afholde klubaftner / kaffemøder og diverse fester i 
nogle ordentlige lokaler, i stedet for de ydmyge lokaler / værksted på Grydemose skolen, hvor der 
dårligt var plads til at brygge en kop kaffe. 
 
I bestyrelsen arbejder vi på at fastholde nogle tilbagevendende traditioner, vores faste køredage 
onsdag og søndag,  Storelegedag, Lønholtdag og afslutningstur og afslutningsfest.  
Nye tilag til kunne være Skagen turen, MC camp, ect. Fordelen i dette kunne være, at vi alle i god 
tid kan indskrive det i vores kalender. 
Hjemmesiden har voldt os en del problemer, men nu har Kim Gipsben, meldt sig under fanerne som 
interesseret P.C. bruger, han vil gerne gøre et forsøg på at vi får SMCK´s hjemmeside til at fungere, 
i værste fald må vi betale os til en professionel hjælp.  
 
Bestyrelsen har i det forgangen år købt et telt – en wigwam til 8 personer det blev benyttet ved 
Nyborg og Skagen træffet benyt det hvis i skal på tur, det er til det samme – og der er også et 
digitalt kamera til låns, i er velkommen til at tage nogle gode ferie billeder til nyhedsbrevet.  
 
Vel mødt til generalforsamlingen og god fornøjelse med den nye sæson, og kør forsigtigt.  
 
Med venlig hilsen  
Formanden – Jan Wiinberg 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bestyrelsen har modtaget turbeskrivelse af en forårstur til Østrig fra Jørgen – tykke Bertha, et godt 
og positivt indlæg med økonomisk oversigt og gode tips. En fed tur. 

 
Pinsetur til Østrig. 

 
Jeg vil igen i pinsen 2003 tage en tur til Østrig for at tanke det mentale og barskabet op. 
I håbet om at vi i klubben, så mange som muligt, kunne tage på en forlænget pinsetur, vil jeg 
allerede nu fremlægge dette forslag da det kræver en del planlægning, ikke bare fra min side men 
også i familierne.  
Pinsen falder lørdag  søndag d. 8 - 9 juni med en indeklemt fridag den 6 efter grundlovsdagen 
torsdag den 5 juni. 
Min tanke var at starte enten natten mellem tirsdag og onsdag eller onsdag morgen alt efter hvad vi 
vil nå.  
1’ste etape kunne gå til Rothenburg et godt stykke nede i tyskland, en by der er gået i stå for 3-400 
år siden med ringmur hvor vi kan ” gå” på og se ned i haverne og ud over byen, men vi kan også 
lade være og  i stedet finde et snedigt lille sted og skylle landevejsstøvet væk. Etapen kunne også 
strække sig til Berchtesgaden hvor jeg kender et gasthause tæt på den rigtige Ørneborg som er et 
besøg værd og europas største is hule som besejres med taxa og bjergbane samt gåtur i hulen på ca. 
1 time. Alt indenfor ca. 30 km. kørsel. Derefter et besøg ved Østrigs største vandfald som hedder 
Krimmler som ligger en halv dags kørsel fra is hulen hvor jeg regner med at enten at overnatte eller 
køre videre mod Samnaun en by i 2000 m. højde fyldt med sprut, tobak, parfume, ure og 
diamanter…..TOLDFRIT !!!! Vi kører hjemad søndag og er hjemme i løbet af mandagen. Pris ? Jae 
det må guderne vide men et sted imellem 1 og 15.000 kr. alt efter købelysten i Samnaun, men et 
slag på tasken. Færgebillet til ? kr.  2000 kr. til benzin regnet ud fra 3500 km. a 15 km./l og en 
literpris på 8,50 kr. 5 overnatninger a 200 – 250 kr. / pr. næse. At spise ude kan vel gøres for 100 –
150 kr. / dag. Altså en pris for chaufføren på ca. 4.000 kr. og for nyderen bagpå kun 1500 kr. . plus 
det løse……… tænk over det og lad os tale om det først på året så vi kan få det i rammer og lagt en 
plan. Hastigheden på autobanen bliver vel fra 130–150 km / t. 

 
Mvh. Jørgen  &  Tykke Bertha 
               

 
 
 
 



 
                               
 

MC. Messe i Bella Centret. 
 
 
Lørdag den 16 Februar kl. 10,00 mødtes  14 medlemmer fra SMCK på Espergærde station for at 
tage i Bella og se og fornemme forårets bikeratmosfære, på en vinterdag med høj og flot solskin og 
spæde tegn på forår lige om hjørnet. 
Vi stod af på Nørreport station for at gå ned i undergrunden og tage den nye Metro til Bella, det må 
jeg sige det er imponerende, flotte stationer og togene ja, der skulle holdes fast når det accelererer 
for ellers ryger man på halen. 
Inden på Messen delte vi os i minder grupper Tim, Bent og formanden, vi aftalte at mødes igen kl. 
14,00 ved Cafeen. Det oste af bikeratmosfære og det var imponerende at se alle de flotte cykler man 
det er nok desværre de færreste der har mulighed for at realisere sin drøm om den ultimative 
motorcykel, med de priser / afgifter vi har herhjemme kan det være svært at få økonomien til at 
hænge sammen, så det må blive ved drømmen for de fleste af os, men den er der heller ikke nogen 
der kan tage fra en. 
For mig var Moto Guzzi standen den 
bedste, +( Tim og Bendt )vi blev da 
også inviteret på kaffe hos Moto 
Guzzi Danmark, meget belejligt da vi 
var ved at omkomme af tørst og 
absolut ikke havde tålmodighed til at 
stå i kø efter en kold fadøl. Det var et 
godt indslag at der var repræsenteret 
så mange lokal klubber fra Velo solex 
og Puck til Gold Wing  det en god 
bredde på de repræsentative klubber 
herhjemme. Vi mødtes i Cafeen kl. 
14.00 alle sad der og drak øl 35 kr. pr. 
flaske bajer, så var den også betalt. 
Frank, Jørgen og Michael Bo havde 
mod på et par timer mere, vi andre tog 
hjem mætte af indtryk og oplevelser. 
      

 
 
 

Bakkeåbningen Torsdag den 27 Marts. 
 
Så er dagen endelig kommet hvor en af Danmarks store MC begivenheder løber af stablen, nemlig 
Bakke åbningen torsdag den 27 marts, den store biker dag er kommet.  De fleste af os skal have 
luftet kværnen sådan for alvor, og har fået skiftet olien og fået pudset dyret så den glinser af forårs 
kådhed af at være sammen med sin stolte rytter.  
Vi mødes som sædvanlig ved Statoil i Espergærde på Hovvej kl. 17,00 for dem der vil helt ind til 
Nørrebrogade. For dem der er sarte og ikke kan tåle den trange plads og de dårlige 
udstødningsgasser stater vi kl. 18.00 fra samme sted, og køre ind til Knud Rasmussen eller Jorden 
drejer. Husk at lave en kande kaffe til at varme jer på, og måske en lille kage til maven.    
 
 

 


