Referat fra SMCK`s generalforsamling.

Nyhedsbrev nr. 02. 2004.

Der var indkaldt til generalforsamling på Egegården den
28 Marts kl. 14.00. i den store Hestestald, der var
rigtigt mange der var mødt op til generalforsamlingen
på denne solbeskinnet forårsdag, 35 personer hvoraf
der ca. var syv der havde deres Motorcykler med trods
de lave temperaturer. Det er da rigtigt flot.
Der blev serveret kaffe og kage og en øl eller vand.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Jørgen (tykke Bertha) blev valgt til ordstyre .
Torben Weck blev valgt til referent.
Formandens (Jan) skriftlige beretning blev vedtaget.
Kasseren er en glad mand med 550kr. på kistebunden
Der var ingen indkommende forslag – så det udgår
Års kontingent blev enstemmigt vedtaget – som omtalt i nyhedsbrev nr. 01
Formanden (Jan) og bestyrelses medlem (Frank) blev genvalgt.
som suppleanter blev igen valgt Benny (bomstærk) og (PC) Kim.
08. Eventuelt. Frank som modtog årets ”Rasserpris ( En Kniv med logo) sidste år,
tildelte denne til Kim i år for hans store indsats for at få vores Hjemmeside til at
fungere igen. Tilykke med det.
Der blev snakket om turen til Østrig i Kristi himmelfarts ferien, der er stadig
mulighed for at melde sig til, snak Evt. med Jørgen – tykke Bertha medlem nr.
77.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Betaling af kontingent for året 2004.
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 100 kr. og dette beløb
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2004, hvis man forsat ønsker at være
medlem af klubben. Hvis betaling ikke er foretaget inden denne dato vil du blive slettet af
medlemslisten. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at være medlem skal du betale
ekstra 50 kr. samt årets kontingent før du igen kommer på medlemslisten. Ved indbetaling
senere end 1. maj skal der betales 150 kr.
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.
Kasserer Ole Trier Nielsen

Hjemmeside.
Kim er nu blevet færdig med vores hjemmeside og den er blevet utroligt flot og adressen
på hjemmeside er: www. esp-senior-smck. dk. I har nu muligheden for selv at hente
nyhedsbrevet og fotos her vil så være i farver. Da klubbens udgifter til porto er en pæn
udgift opfordre bestyrelsen til at man selv henter nyhedsbrevet på hjemmesiden. Jan vil
gerne have besked hvis du selv fremover vil hente nyhedsbrevet og han vil sørge for at du
bliver afmeldt som modtager af brevet via Posten.

Frankies Mc Kennel.
Endnu en vinter er gået, Pegasoen har igen været opstaldet ovre hos Frankie, og det har
bare været så hyggeligt.
Hver tirsdag i vinterens løb har der været komsammen for os, som har været så heldige at
få plads til vore motorcykler. Der er blevet skruet, pudset og repareret på motorcyklerne.
Derudover er der blevet drukket spandevis af kaffe samt nogle enkelte pilsnere. Og så er
der blevet givet utallige gode og enkelte mindre gode råd, og det siger næsten sig selv at
når så mange kloge mænd er samlet på et sted så sker der ting og sager, det kan vel
nærmest betegnes som Frankies Vidensbank.
Pegasoen skulle have skiftet olie og oliefilter. Samt bremseklodser og bremse væske.
Derudover ville jeg gerne have et nyt bagdæk på, det viste sig at andre var kommet på
samme tanke. Søren Højtryk ( Menig 52) begyndte at undersøge priser hos div.
forhandlere, og fordi vi var så mange som bestilte på samme tid, kunne vi opnå en rabat
på 30% hos Græsted MC.

Akkumulatoren var lidt flad, de andre kloge i forsamlingen fortalte mig at jeg bare skulle
sætte en lille pære til batteriet for at få det afladet totalt, inden jeg koblede laderen til, det
gjorde jeg. Og så var det absolut umuligt at få strøm på den igen – Ny Akkumulator.
Pegasoen har også haft lidt karburator problemer, det er derfor en fordel at være en lille
del af Frankies Vidensbank, med mulighed for at trække på den enorme viden der er hos
Frankie (om tirsdagen). Jørgen mener helt bestemt at problemet vil kunne løses med
nogle større dysser, så det skal da prøves her i løbet af foråret.
Kardan Jean har ligesom jeg haft problemer med karbureringen, det mener Jørgen helt
bestemt kan klares med nogle andre dysser. – Det bliver spændende og se om DüsseJürgen har ret.
Formand Jan´s gamle
Guzzie, var gået hen og
blevet lidt stivbenet,
støddæmperne foran ville
ikke længere bevæge sig,
det nyttede ikke at give
Glucosamin, et
vidundermiddel som
hjælper alle os andre med
stive lemmer, om som for
øvrigt også blev drøftet
den vinter.
Men Guzzien måtte have
nogle nye pakninger så
den igen kunne bevæges.
Frankie selv har sat noget
mere lys på sin Pølsevogn,
han er kommet i besiddelse af nogle diode lamper som nu lyser kraftigt op omkring hans
MC. Jeg har hørt at han nu blot mangler sådan en disco-kugle, så vil hans mobile diskotek
være en realitet.
Düsse-Jürgen gik også og rodede med sin BMW, men bare ikke om tirsdagen, da skulle
han jo hjælpe os andre, han fik angiveligt lavet en særaftale, og kom således på nogle af
de andre ugedage for at skifte sin navigator.
Søde, alias Leo (John), fik vi ikke set så meget til i vinter, han har jo også en næsten ny
motorcykel, som vidst kun skulle have skiftet olie, det gjorde han lidt sent på vintersæsonen syntes jeg. Han kom dog over nogle enkelte aftener og syntes også at han
skulle bidrage med noget til Vidensbanken, men vi, os fast-liggere tillagde ikke hans ord
den store betydning.
Savage Ole har ikke sin cykel stående i garangen og han får sjældent beskidte fingre, men
han vil gerne lære og se når de der har forstand fortæller og underholder. Ole synes også
at temperaturen i garangen i år har været tilpas. (Frank har fået naturgas)

Der var også andre som i vinterens løb kiggede forbi og fik nogle gode råd med på vejen,
PC-Kim kom næsten hver tirsdag og fortalte om hvorledes arbejdet med SMCK´s
hjemmeside forløb, han kunne også hjælpe lidt til med nogle af alle de reparationer vi
skulle have udført. – Tim kom forbi og fik hjælp med sine bremser. – Smører-Tom kom
forbi med sine nye plejlstænger og stempler, han havde sat en olieventil på sin Norton
som desværre tabte en slange, så motoren brændte sammen.
Alt i alt har det været en hyggelig vinter på Frankies MC-Camp
tak for det. Mic

Nyt fra sidste klubaften.
Vi var i alt 22 medlemmer som mødte op, spiste Michael Bo`s hjemmebagte kage og drak
noget kaffe.
Keld havde inviteret Michael fra Statoil, som kom og fortalte os om olie primært til MC,
men han fortalte også om benzin, diesel og om smøremidler til andre maskiner.
Et par af de vigtigste ting han fortalte var: Man skifter minimum olie en gang om året på sin
MC, det gøres når sæsonen afsluttes, man er bedst tjent med at benytte den olie som
instruktionsbogen for din MC foreskriver.
Forvent ikke at man på en Benzin tank kan få ordentlig rådgivning om specielle smører
problemer, men Bl.a. Statoil har en hotline hvor man kan indhente den fornødne viden.
Det var et godt indlæg på klubaftenen – Tak Keld og Michael
Så blev medlem no. 100 fundet, Claus Langgård, en af Smører-Tom´s venner er blevet
meldt ind som no. 100, han fik medlemskabet og en kalender gratis. – Velkommen i
klubben Claus.
Skyggemaleren har fået ny MC, en 1300 Ccm. Yamaha. Han havde ikke haft den i mange
dage førend han blev kørt ned af en bil, Søren fik blot nogle knubs, det samme fik hans
nye MC, men ham som kørte ham ned, han stak af !!!!
Skyggemaleren havde fullface-hjelm på, og det priser han sig lykkelig over, den er
fuldstændig ødelagt.
Kagemand til næste gang er Smily

Husk at betale kontingent på 100 kr. inden d. 1. maj, derefter koster det 150 kr.
Klubben er stadig i besiddelse af kalendere som sælges af kassereren for 50 kr. pr.stk

Bakkeåbningen Torsdag den 1. April.
Så kom dagen som vi alle har glædet os til, dagen hvor vi offecielt kan sige at sæsonen
starter så småt, hvis vejret tillader det, og det gjorde det i og for sig også denne Torsdag,
med høj flot sol og den dejligste Blå himmel, man kan forlange mere, det var bare det at
denne dag, stod der en Sibirisk vind ind fra Syd Øst med kuling.
Så det var bidende koldt, det er en af de få gange jeg har fortrudt at jeg ikke havde taget
en hue med i sidetasken.
Poul – Michael Bo og jeg stod ved Jorden drejer med min medbragte kaffe og prøvede at
varme os med den, men det hjalp ikke meget.
Poul mente vi skulle prøve med en af hans medbragte dåseøl, det gjorde kun ondt værre.
I løbet af aften havde John , Bent og Benny (som led under sin lumbaggo), fået tiltusket
sig en plads under Caffens overdækning hvor der stod en gasvarmer, vi andre fulgte hurtig
trop , så var det lige pludseligt en anden snak at stå og se på alle de flotte motorcykler der
passerede forbi i en og en halv time.
Kl. 10.00 var jeg hjemme i varmen med en friskbrygget var kop kaffe, lad os håbe at det
var den førse og sidste tur for i år med de lave temperturer, vi går jo trods alt mod
varmere tider så lad håbe det var den sidste krampetrækning fra vinteren.
Jan.

Kommende ture:
Søndag den 18. april åbningstur til Kullen . Afgang fra Statiol kl. 10. Jørgen og Benny står
for denne tur.
Søndag den 25. april tur til Brøck House i Hillerød, hvor de laver øl. Afgang fra Statiol kl.
10. Jørgen står for denne tur.
Bestyrlsen opfordre medlemmer til at købe en turkalender og i denne kalender kan du se
samtlige planlagte ture i sæsonen. Prisen er kun 50 kr.

www.esp-senior-smck.dk

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. Derfra kører vi ud i det blå.
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 indlægget
bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk. Har du ikke en PC´er, så
aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det.

Bestyrelsen:
Formand.

Jan Wiinber Kløvermarken 15 3060 Espergærde 49132487
Mobil
40962487
I-Mail
Afd10@mail.dk

Næstformand.

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

Kasserer.

Ole Trier Nielsen Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
Mobil 61694289
I-Mail
Otn@post11.tele.dk

Best. No. 1.

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

Best. No. 2.

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

Suppleant 1.

Benny Skovlund Gerdavej 8
Mobil 20401711

Suppleant 2.

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

3060 Espergærde 49702119

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.
Husk også lige at klubben er i besiddelse af en bærbar PC,er scanner, et digitalt kamera
samt en 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand
Jan eller Frank.

Klubbens hjemmeside: www. esp-senior-smck.dk

