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Generalforsamling . 
 
 
 
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til 
generalforsamling i S.M.C.K.  
Søndag den 28-03 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                      
     d. 21. marts 2004 
6. Vedtagelse af kontingent for år 2004/05. 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
8. Eventuelt.  
 
 
 

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer . 
 
Formand:   Jan Wiinberg: på valg – ønsker genvalg 
Næstformand: Michael Holmen ikke på valg 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen ikke på valg 
Bestyrelse medl, 1. Frank Lyby Jepsen på valg – ønsker genvalg 
Bestyrelse medl, 2. John Petersen ikke på valg  
   
 
Suppleanter:  Nr. 1 Benny Skovlund på valg 
                     Nr. 2 Kim Christiansen på valg  
  
Begge suppleanter ønsker genvalg. 
 
Pkt. 6 på dagsordnen : Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 
2004 –2005 fastholdes på 100 kr. for gl. medlemmer. 
Nye medlemmer samt restanter skal betale 150 kr. 
 
Bestyrelsen har ikke yderligere forslag til dagsordnen. 
 

 
  
 



  S. M. C. K. Vedtægter. 
 
Foreningens formål:  ”at samle en flok voksne menne sker, som ønsker at køre på motorcykel med 
hinanden”. 
 
Vedtægter for foreningen ” Senior Motor Cykel Klubben” (S.M.C.K.) 
§ 1: Alle medlemmer skal være i besiddelse af førerbevis til motorcykel. 
  A: Alle medlemmer skal være i besiddelse af et motorkøretøj, i form af motorcykel. 
  B: Medlemskabet gælder hele husstanden. 
  C: Bestyrelsen kan, i specielle tilfælde, give dispensation i forhold til § 1  
 
§ 2: Generalforsamling afholdes søndag ved sommertids begyndelse. 
   A: Dagsorden til generalforsamlingen er som følger: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Beretning v/ formanden, som Evt. vedlægges som bilag med indkaldelsen til general- 

forsamlingen. 
4) Beretning v/kassereren 
5) Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer 
6) Vedtagelse af kontingent 
7) Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter 
8) Evt. 

   B: Der afholdes sæsonafslutnings fest lørdagen før sommertids slutning. 
 

§ 3: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af: formand, næstformand, kasserer, 
       2 menige medlemmer samt 2 suppleanter. 
 
  A  :Formand og bestyrelsesmedlem nr.1 er på valg i lige år, kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem      
       nr.2 er på valg i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år. 
 
§ 4: Alle medlemmer vil blive opført i medlemskartotek med navn, adresse beskæftigelse, mærke 
       model og størrelsen. 
 
§ 5: Generalforsamlingen fastsætter rimeligt kontingent. 
 
§ 6: Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
 
§ 7: Bestyrelsens opgave er:   
       at arrangere fællesture, at der bliver udsendt nyhedsbreve til medlemmerne i køresæsonen                                    
       som strækker sig fra sommertids begyndelse til sommertids afslutning, at sørge for med- 
       lemmernes ve og vel på cyklen. Bestyrelsen kan til enhver tid uddelegere opgaver til øvrige           
       medlemmer. 
 
§ 8: Medlemmer optages efter anbefaling af nuværende medlemmer, hvorefter bestyrelsen tager 
       stilling til optagelsen. Ansøgningsblanket fås hos bestyrelsen. 
 
  A: Man må gerne som SMCK. er være medlem af andre foreninger eller motorcykel klubber. 
 
  B: S.M.C.K. Ønsker ikke at optage medlemmer som er, eller har tilknytning til rocker relaterede  
        grupper. 
 
§ 9: Medlemsskabet er gældende når års kontingent for perioden er betalt, dog senest 1. maj. 
       Nye medlemmer optages når kontingent er betalt. 
 
§10: Foreningen er absolut upolitisk. 
          

Således vedtaget på generalforsamlingen søndag den 30-03-2003. 
 

 



 
Årsberetningen 2003 - 2004. 
 
Ja så gik der endnu et år, og det er på tide at få børstet støvet af vores kære cykler. Det 
har været et godt år med en masse velorganiserede ture, ikke at forglemme vores 
afslutnings tur og fest om aften som var en succes uden lige, der var 44 tilmeldte til festen. 
 
Det kommende år kan vi forvente endnu flere veltilrettelagte ture, da der i løbet af vinteren 
er blevet nedsat en velfungerende Turudvalg, som har lagt et mægtigt arbejde i at 
arrangere nogle gode og alsidige ture, på nuværende tidspunkt har de allerede næste 
sæsons weekends ture på plads. – Så glæd jer.  
Der er lavet en SMCK års kalender, som viser disse ture, denne kan købes på 
Generalforsamlingen for det beskedne beløb 50 kr. Der er tidligere lavet en sådan, og med 
stor succes. 
Hver enkelt har således mulighed for at planlægge hvilke ture og arrangementer i ind og 
udland, de har lyst og tid til at deltage i. 
Udover de planlagte ture, vil det fortsat være muligt at improvisere, og så har vi jo stadig 
vore faste køreture hver onsdag kl. 19.00. og hver søndag kl. 14.00. 
 
Jeg vil opfordre folk til at stemme for en lille ændring af kontingentet. Det vil blive sådan 
fremover, at nuværende medlemmer betaler 100 kr. som de altid har gjort, det nye er, at 
nye medlemmer som melder sig ind i klubben, skal betale 50 kr. (150 kr.) i indmeldelses 
gebyr, og for sent indbetaling af kontingent, vil bliver straffet med 50 kr. (150 kr.). Det er et 
kompromis, som vi har indgået i bestyrelsen for at undgå en kontingentet  forhøjelse.  
 
Posttaksterne er klubbens største udgift, så vi vil prøve at reducere disse udgifter, for at 
holde vores kontingent i ro.  
På vores medlemsliste er der kommet en ekstra rubrik, som er til mail adresser, det vil vi 
nu benytte os af, så fremover vil jer, der har mail modtage nyhedsbrevet pr. mail´s både 
for at spare porto på forsendelse af nyhedsbrevene, også for at i kan printe det ud i farver, 
det ser noget smukkere ud med lidt kulør på. 
Alle der ønsker at modtage nyhedsbrevet med posten, vil naturligvis få bragt det til døren.    
Til generalforsamlingen vil der blive sendt en medlemsliste rundt, i bedes at tjekke om 
oplysningerne er rigtige, så vi kan få korrigeret for fejl og mangler. 
 
Der har været en lille medlemsnedgang i løbet af året, fra 72 til 64 betalende medlemmer, 
det skyldes ikke indbetalt kontingent og dermed ekskludering af klubben, men det ser ud til 
at vi har stabiliserede os omkring 65 - 70 medlemmer. 
 
Vel mødt til generalforsamlingen og god fornøjelse med den nye sæson, og kør forsigtigt. 

 
              Ønsker alle god vind og masser sol på de Danske veje. 

                                     Med mange SMCK hilsner formand Jan Wiinberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Afslutningsturen 2003 
 
Ja så kom desværre dagen for afslutningsturen (for så er sæsonen jo slut). Vi mødtes på 
tanken kl. 9.15, og der var et pænt fremmøde. 14 cykler og 6 bagsædesæde sild. Et par 
dråber regn skulle vi lige have, som vi plejer. Vi kørte en smuk tur, med første stop ved 
Tegnersmuseum, hvor vi fik uddelt en opave hver med nogle sjove/svære spørgsmål, hvor 
svaret var en hovedstad. Derefter langs kysten med et stop ved en købmand, hvar mange 
forsynede sig med kager og slik. Men Kjartan ”den store mand” ville have noget ordentlig 
mad, så han kørte til tanken i Vejby og fik en pølse. Efter alle indkøb fortsatte vi mod 
vendens ende, hvor kaptajn Keld stillede sig op på en bænk og fortalte om de forskellige 
konkurrencer såsom bold i hul, styltegang, kaste med bolde. Vi fik mange grin alle 
sammen (bare franks flotte hue) .  
Formanden kaldte ”kranføren” ind i midten, for at 
overrække ham en vandrepokal, for at sige tak 
for de mange gode/flotte ture som han havde ført 
os igennem i denne sæson ( der var vist nogle 
våde øjne ikk`) Denne pokal kan man opnå ved 
at gøre noget særligt i SMCK, Så kørte vi til 
fyrkroen hvor der blev serveret kaffe og kage, 
derefter kørte vi hver til sit. 
Vi var hjemme kl. 15.30 så var der store 
badedag i vores i vores hjem for kl. 17.00 skulle 
vi være i festlokalet og tage imod maden som 
Sisse og Benny kom med. Britta og jeg lavede 
velkomst drinks mens Jan og John lavede resten 
klar til festen.  
I begyndte at komme og i fik en drink, trak en farvet seddel (den skulle bruges til 
oprydning, opvask m.m.)  
Under maden blev der sunget 2 sange som Karin Landben og jeg havde med, den ene var 
en hat og brille sang, den anden en SMCK sang. Jeg ville gerne takke Peer for den flotte 
bh lampe, han havde lavet ( jeg har den endnu). Under kaffen var der amerikansk lotteri 
som Frank med huen stod for. Bent bænkevarmer, du skal vist være glad for det ikke var 
ZULU bingo med alt det du vandt, for resten også tillykke til dig for at vinde angående 
konkurrencen om hovedstæderne.  I år havde vi en særlig gæst fru Pærefekt, det gjorde 
du bare til ug Birgitte tak for det. Også en stor tak til SMCK orkesteret som vi alle bare 
nyder så meget.. 
Resten af aftenen samt natten gik bare derud af med latter-dans og hygge (det er vi også 
gode til) Jeg har fået at vide at Padderne skal have en tor tak for at i hjalp til med at rydde 
op. 

Jeg gælder mig meget til at se jer alle sammen i sæsonen 2004 
 

Kram Sussi. 
 



 
 
 
 
 
S.M.C.K  Bowling aften. 
Der var højt humør inden døre og masser af sne uden for, da 18 forventningsfulde 
medlemmer mødtes fredag 30. januar for at spille om  S.M.C.K mesterskabet.  
 
I et forrygende snevejr samledes vi på den græsk-tyrkiske restaurant Konstantinopel i 
Gefion Centret ved 18-tiden for at spise en velsmagende 2-retters menu. I de hyggelige 
omgivelser steg stemningen hurtigt, efterhånden som tjenerne fik frembåret velskænkede 
glas fadøl og åbnet for rødvinen på bordene. 
 
     På opfordring fra bestyrelsen havde Kjeld påtaget sig planlægningen af det årlige 
S.M.C.K Bowling mesterskab. Oprindelig skulle vi have spist en buffet på New Bowl, men 
det arrangement blev for dyrt, så med gode venners hjælp blev spisningen flyttet til 
Konstantinopel, hvilket arrangøren på intet tidspunkt fortrød. Det var lækkert og 
velsmagende – og der var rigeligt. Vi fik først en tallerken med forskellige græske 
specialiteter og bagefter en stor, dejlig græsk bøf med salat, brød og flødekartofler til. Og 
dertil en stærk, men meget velsmagende sauce. 
 
   Efter spisningen begav vi os til New Bowl 
Centret på Rønnebær Allé, hvor fire baner 
var reserveret til os. Matchen blev afviklet i 
to damerækker og to herrerækker. Der 
måtte en kønsskifte opration til, for at få 
deltagertallet til at gå op i lige mange damer 
på hvert hold. Det skyldtes arrangørens 
manglende kendskab til medlemmernes 
navne, idet Kjeld antog Kjartan for at være 
et pigenavn, da han fik tilmeldingen. Ak ja, 
den stakkel! Nå, men Kjartan tog det meget 
pænt og hyggede sig på damesiden hele 
aftenen. 
 
    Under høj musik og vilde hyl, når en af deltagernes kugler enten røg i grøften eller 
væltede samtlige kegler, kæmpede alle 18 deltager sig igennem tre serier – en enkelt 
bane endog fire, og sveden sprang i takt med store og små glas fadøl blev tømt. Det gjaldt 
naturligvis om at score flest point, da der var udsat præmier til de tre bedste spillere. På 
hver bane opstod der individuelle kampe mellem enkelte deltagere om, hvem der kunne 
placere kuglen strategisk rigtigt på banen og dermed scorede flest point. Andre havde 
såmænd nok med bare at få kuglen til at blive på banen. 
 
    Pigerne klarede sig forholdsvis godt i samtlige serier hele vejen igennem matchen, men 
til sidst satte nogle af de garvede kæmper turboen på, og udraderede samtlige spillere – 
herrer såvel som damer. Resultatet af aftenen match blev, at  3. præmier gik til Kjartan, 2. 
præmien til Michael Bo, mens 1. præmien tog Jean Sørensen sig af. Et stort tillykke til 
Jean, han blev en suveræn vinder af S.M.C.K Bowling mesterskabet 2004. 
 
 



Efterfølgende skrev Jan og Lotte, at da spillet var slut og præmierne uddelt, samledes 8 af 
klubbens medlemmer og hyggesludrede lidt. 
Så kom en ansat fra Bowlingcentret og 
spurgte, om ikke vi ville ind og høre 
koncerten med Scooters, der spillede 
gammel rock and roll-musik. Vi kunne bare 
gå derind uden at betale entre (140,00 per 
person). Jo tak, det ville vi da meget gerne. 
Vi gik derind og hyggede os og vi fik danset 
til den gode, gamle musik. Det var helt 
igennem en flot aften, skrev Jan og Lotte. 
Og det kunne meget passende gå hen og 
blive en årlig tilbagevendende begivenhed, 
har Kjeld lovet! 

  
 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMCK`s husband optræder til afslutningsfesten . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tur uden tumult 
 10 enkle regler om sikkerhed, når S.M.C.K – medlemm erne kører på tur. 
 

1. Der køres i ”Sikkerhedsformation” – forskudt for hinanden. Afstanden skal 
være mindst standselængden til den               forankørende. 

2. Turlederen kører forrest og placerer sig ude ved midterrabatten. Derved 
kommer kortegen til at fylde og synes mest muligt i bredden. 

3. De efterfølgende kørere placerer sig forskudt således, at nr. 2 kører tættest ved 
højre vejside, nr. 3 bag turlederen tættest på midten af vejen osv. 

4. Alle holder sin plads i kortegen under kørslen. Der skiftes kun plads, når 
kortegen holder regelmæssige stop. 

5. Der udpeges en ”Bagstopper”, der kører bagest, og som kender ruten. Han/hun 
skal i påkomne tilfælde yde hjælp til havarister og være let genkendelig i 
kortegen.  

6. ’Ved vejskift, i vejkryds eller ved trafiklys sætter turlederen kører nr. 2 af som 
”Vejviser”. Herefter slutter resten af kørerne op og indtager den ledige plads 
foran i kortegen. Under hele turen rokeres der rundt på pladserne. Det  skærper 
opmærksomheden, så inden døser hen. Det er turlederens afgørelse, hvornår 
”Sikkerhedsformation” skal benyttes, den er unødvendig, når man kun er nogle 
få kørere på tur. 

7.  Vejviseren sørger for, at kortegen fortsætter ad rette vej. Når han/hun ser 
Bagstopperen nærme sig, indtages pladsen lige foran.  

8. Af sikkerhedsmæssige årsager køres altid med moderat hastighed i kortegen. 
Hvis turlederen på landeveje kører 70 km/t, skal de bageste køre mindst 80-85 
km/t, for at følge med. På motorveje bør turlederens hastighed ligeledes af 
sikkerhedsmæssige årsager ikke overstige 100 km/t. 

9. Turlederens opgave er, at kortegen kommer frem til bestemmelsesstedet på den 
mest sikre måde. I tilfælde af uheld, havari eller andet er det turlederens 
ansvar, at den fornødne assistance ydes/tilkaldes. Turleder og  Bagstopper skal 
kunne  kommunikere sammen, hvis kortegen splittes. 

10. Turen deles op i korte ruter, så der bliver lejlighed til et passende antal pauser 
undervejs. Samværet og kammeratskabet trives bedst, når der hyppigt er 
lejlighed til at ”sparke dæk”. 

 
 
 
 
 
 
 

 


