Nyhedsbrev nr. 02. 2003.

Referat fra SMCK`s generalforsamling.
Der var indkaldt til generalforsamling på Egegården den
30 Marts kl. 14.00. Der var lidt forvirring da bestyrelsen
mødte op, det så ud til at vores sædvanlige klublokaler
var lejet ud til et selskab uden vores viden, ”dobbelt
booking” jeg troede kun at det forekom i flyselskaber,
men den var god nok, der var et selskab der holdt
barnedåb, så hvad gør en klog, vi invaderede
selvfølgelig den store hestestald, og det var sådan set
et godt valg for der var rigtigt mange der var mødt op til generalforsamlingen 42
personer
det er da rigtigt flot. Der blev serveret kaffe og kage og en øl og vand senere. Og der er
stadigvæk nogle af Bent cigarer tilbage.
01. Jørgen Zølnner blev valgt til ordstyre .
02. Torben Weck blev valgt til referent.
03. Formandens (Jan) skriftlige beretning blev vedtaget.
04. Kasseren er en glad mand med 3900kr. på kistebunden – beløbet kommer fra
kontingent,
salg af T-shirts samt afslutningsfesten, og så kommer der
kontingent for år 2003
05. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
06. Års kontingent blev sat til 100kr. så det har været tidligere år.
07. Næstformanden (Michael) og kasseren (Ole) blev genvalgt. John blev nyt
medlem af bestyrelsen – som suppleanter blev valgt Benny og Kim.
08. Eventuelt. Der var tale om en Søndagstur til Roskilde til et arrangement der
hedder ”sejl og Spis” mere om det senere.
Kasseren (Ole) tildelte Frank årets ”Rasserpris”, for hans søde smil, støtte, support,
sponsor gaver osv. Tilykke med det.
Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Selvbygget Mc.Trailer.
Jeg fik den skøre ide at jeg ville bygge en trailer til vores motorcykel. Jeg havde set i et
FDM blad at man selv måtte bygge den . Iris syntes at jeg var tosset og skør. Iris mener
ikke at man skal h´a trailer på en mc, hun siger at så kunne vi lige så godt ha en bil.
Jeg havde været på nettet sammen med min bror Henrik og set på reglerne for mc trailer
og der stod at den måtte være 1 m bred og 2.5 lang. Lyset skulle være som på en bil trailer
og der skulle være affjedring i akslen . Jeg havde set en gammel Camplet der stod oppe på
den gamle Texaco tank i Nyrup den var gammel og grim så den kunne vel ikke koste
mange kr. John ringede og sagde at han havde købt den for en kasse øl og han havde
hentet den sammen med hans far. Hvis i ikke ved hvem John er så er det ham der kører på
en Amerikansk have traktor. ( Harley Davidson ) Det er ham der har en sød kone der
hedder Lene. Lene kører også mc hun kører på en virago 535. Nu var akselen i hus.
Så manglede jeg resten. Jeg manglede en topbox fra en bil og jeg manglede lygter og
noget firkantet rør på 50+50 så
kunne jeg komme i gang med at bygge den. Jeg fandt en topbox hos min lillesøster Grethe.
Den kunne jeg få for at hente den. Den passede lige i målene 93 bred og 113 lang så den
var fin til dette formål den hedder Thule. Nå så langt så skulle vi jo se at komme jgang.
Min lillebror Henrik er smed på statens plante avl i Humlebæk så vi kunne stå på hans
værksted og bygge den.
SÅ vi gik i gang med at afkorte akselen for den var for bred, så den blev skåret over på
midten og svejset sammen igen. Derefter lavede vi en ramme i firkantet rør den ligner en
stemmegaffel så kom turen til top boxen der lavede vi et skørt omkring hvor skærmene og
lygterne blev indbygget. Skørtet blev lavet af en 0,75 mm karosseri plade den blev klippet
til og bukket og svejset sammen. Derefter blev den samlet med topboxen. Så kom vi til
maler arbejdet der skulle spartles slibes og grundes inden vi kunne male den og se det
færdige resultat.
Derefter skulle vi lave et træktøj til motorcyklen. John ham med Harlyen fik jeg til at købe
en trækkugle og lysstik over i bil tema i Sverige. Jean det er ham den lille grå hårede og
grå skæggede med briller
han fortalte mig at Claus
der har HEN Transport han
havde en
Marauder med trailer på.
Så jeg ringede til Claus og
spurgte om han stadigvæk
havde den så jeg kunne se
træktøjet
på den. Claus sagde at jeg
kunne købe det da han
havde købt en større mc.
Så han skulle ikke bruge
den mere. Jeg lånte trækket
og prøvede det på min mc.
Det var ikke særlig

praktisk man kunne ikke skifte hjul uden at tage trækket af. Så Henrik og jeg lavede et nyt
træk der er bedre og det blev forkromet. Til sidst vil jeg lige sige at hvem vil ikke gerne
have en Amerikansk have traktor?.
Hilsen Iris og Mads Andersen. Nr. 27
Den 19-03-2003

Åbningstur søndag d. 13. April kl. 10.45. på Statoil
Vi mødes på Statoil medbringende vores madpakker og fuldtankede motorcykler.
Turen går over Frederikssund, videre til Holbæk, over Vig til Rørvig. Der tager vi færgen over
til Hundested, videre til Melby, Tisvilde og ad Strandvejen hjem.
Vi regner med at være hjemme kl. ca. 16.00.
Der vil blive afholdt passende pauser på turen, således at man kan få røget sit daglige
kvantum cigaretter, og der vil også blive gjort stop ved de bedste grillbarer vi møder på vores
vej.
I tilfælde af regn, kortes turen væsentligt af.
Som lovet vil jeg at fremlægge nogle forslag til lør. - søndagsture

Store legedag Søndag den 27. April Kl. 9.00. til ????
Det tilbagevendende store festlige og hyggelige arrangement store legedag står for døren.
Der dystes i mange og alsidige sportsgrene Golf, skydning, toiletrulle stabling, griseøre kast,
og mange andre festlige lege. På adressen Holmene vej 25, 3140 Ålsgårde.
Programmet vil være sådan nogenlunde:
Morgenmad vil blive indtaget under Tonny`s overdækket terrasse kl. 9,00 – 10,00 og der vil
være lodtrækning af hold til dagen ( 4 mands hold )
Vi begynder med de første konkurrencer.
Cirka kl. 11,30 køres der fælles tur hvis vejret tillader det, til et hyggeligt sted hvor vi kan få
noget at spise.
Vi er tilbage kl. ?? hvor vi fortsætter konkurrencerne hvor vi slap, derefter almindelig
oprydning – sportskomiteen prøver at finde de vindende hold inden vi spiser aftensmad.
Prisen for deltagelse hele dagen er 130 kr. pr. person alt incl. Måske skal du lige have penge
med til ekstra drikkevarer.
Der vil være fælles kørslel fra Statoil i Espergærde kl. 8.30
Betaling sker til Ole Trier, Svend Poulsensvej 144 Espergærde. Eller John ”Leo” Svend
Poulsensvej 8 Espergærde. Senest tirsdag d. 22. april

Jørgen og tykke Bertha er kommet med nogle spændende tur forslag.

Flyvetur:
Flyvetur med det gamle DC 3 ( C47 i militærudgave ), med to stempelmotorer og propel et
rigtigt flyvejern med sjæl og historie bag sig. Kan arrangeres mellem ½ - 1 times flyvning.
F.eks. flyvning omkring slotte i Nordsjælland varighed af ca. 40 min. til ca. 300 kr., eller Møn
og Farø ca. 1 time 10 min. til ca. 500 kr. Normalt med afgang fra Værløse.

Sejl og spis:
En sejltur med vikingeskib med sejl og årer som vi selv ska’ hive i. 3 timers tur med egen mad
til 3900 kr. max. 25 deltagere dvs. ca. 160 kr. pr. næse for lidt/meget motion alt efter vejret,
eller 4 timer inkl. frokost hvor menuen hedder: Kalvekød og grøntsager med krydderier ristet i
kæmpe wok på skibet, rissalat chilidressing brød og smør til 350 kr. pr. næse min./max. 12 –
37 personer, så der er lidt for enhver smag.

Lidt mere jordnær:
En rundtur på Harboe bryggeriet hvis det kan lade sig gøre. Kan evt. kombineres med et
besøg på Storebæltsbroens museum.

For BMW ejerne, som der efterhånden er en del af, har jeg touring program for disse i og
omkring Berlin fra 5 april til 6 september ca. 18 arrangementer i tidsrummet.
Hvis der er interesse for tingene gi’ lyd fra jer !!!
Ring til Jørgen ( tykke Bertha ) 49 19 48 30 ell. Mob. 26 79 57 89

Faste indslag:
Husk at vi mødes hver Onsdag kl. 19.00. Og hver Søndag kl. 14.00. På Statoil tanken i
Espergærde, med mindre andet er bestemt, hvorfra vi sammen kører ud i det blå.
Og husk vores klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i
Espergærde.
Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis det bliver
mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk og skrevet i Word. Har du ikke en PC´er, så aflever din
historie alligevel, så finder vi nok ud af det også.

Betaling af kontingent for året 2003.
På generalforsamlingen blev det vedtaget at årets kontingent er 100 kr. og dette beløb SKAL
jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. Maj 2003, hvis man fortsat ønsker at være medlem
af klubben. Hvis betaling ikke er foretaget inden denne dato vil du blive slettet af
medlemslisten.
Kontingentet kan betales på følgende måder:
1) 100 kr. betales til en fra bestyrelsen på de faste køreture,
2) 100 kr. sendes eller lægges i min postkasse på adressen Svend Poulsens Vej 144 i
Espergærde
3) 100 kr. indbetales på følgende bankkonto i Nordea. Reg nr. 2259 kontonr. 8474441955
med dit medlemsnummer som reference.

Bestyrelsen:
Formand

Jan Wiinberg

Kløvermarken 15 3060 Espergærde 49132487
Mobil 40962487
E-mail Afd10@mail.dk

Næstformand

Michael Sejer Holmen Sv. Poulsensvej 148 3060 Espergærde 49170783
Mobil 22683820
E-mail Holmen@os.dk

Kasserer

Ole Trier Nielsen Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
E-mail Otn@post11.tele.dk

Best. No. 1.

Frank Lyby Jepsen Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580
Mobil 30758944
E-mail Fjep@novonordisk.com

Best. No. 2.

John Petersen Sv. Poulsensvej 8 3060 Espergærde 49133049
Mobil 49111778
E-mail Dkjoep@.coloplast.com

Suppleant 1.

Kim Christiansen Koglevej 8 c 3060 Espergærde 49134812
Mobil 20134335
E-mail K.j.c@mail.dk

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, hver den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På
Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.

