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Generalforsamling . 
 
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til 
generalforsamling i S.M.C.K.  
Søndag den 27 - 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. 20. marts 2005 
6. Vedtagelse af kontingent for år 2005 / 06. 
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 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen på valg – ønsker genvalg 
Bestyrelse medl, 1. Frank Lyby Jepsen ikke på valg  
Bestyrelse medl, 2. John Pedersen på valg – ønsker genvalg 
     
 
Suppleanter. Nr. 1.  Benny Skovlund på valg – ønsker ikke genvalg 

  Nr. 2.  Kim Christiansen   på valg – ønsker genvalg 
 

Punkt 6. på dagsorden: Bestyrelsen vil foreslå at kontigentet for sæsonen 
2005-2006 fastholdes på 100 kr. for gl. medlemmer. 
Nye medlemmer samt restanter skal betale 150 kr. 
 
Bestyrelsen har ikke yderlige forslag til dagsordnen.   
 
Benny har valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, hvor han har siddet i 
mange år, tak til Benny for de år hvor han har været en del af bestyrelsen og 
sat sit præg på arbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil anbefale at Jan Snerle (nr. 74) træder ind i bestyrelsen i 
stedet for Benny. Jan har vist interesse for bestyrelsesarbejdet og vist vilje 
og intertativ til at arrangere ture og være med til at tage beslutninger. 
Dermed ikke sagt at vi har tilsidesat de demokratiske regler, men det gør det 
lidt lettere at vi som bestyrelse ved at der er et emne til bestyrelsen. Så det 
udelukker ikke at andre kan stille op til den ledige bestyrelseplads – alle  

                      er selvfølgelig velkommen til at opstille. 
 
 



Årsberetningen 2004 – 2005.  
 
Jeg sidder her og tænker tilbage på vores afslutningstur og fest i oktober måned. Det føles 
som om det er et par uger siden. Mit indtryk var at alle havde en god dag, og festen om 
aften, gik også godt. Nu er det allerede ved at være starten på en ny sæson. Det er marts 
og vi går og glæder os til klargøring af vores motorcykler, så vi er klar til at rykke ud, når 
foråret kommer. 
Det har været en sæson med fart på, og der har været mange gode træf – med ture rundt 
om i det ganske danske land og udland. Der har været plads til bredden i klubben, med 
dens grupperinger af smck medlemmer på ture – arrangementer, og det er godt. 
 
Året er gået. Formanden har fået nyt kontor, og det vil sige at SMCK også har fået nyt 
bestyrelseslokale. Året er gået godt, og nogle vil måske mene skidt, men faktum er at vi 
aldrig har haft så mange veltilrettelagt ture som i 2004.  
 
Der har været noget mudrende i krogene over at der ikke har været nok tilslutning til 
arrangementerne, det er en sang vi har hørt før, og det er måske ikke sidste gang. Vi kan 
som sagt ikke trække hesten til truet, hvis hesten ikke drikke vil. 
 
Vi i bestyrelsen har luftet tanken om, at vi vil bruge turkalenderen fra sidste år, og 
genopfriske nogle af disse ture i samarbejde med de personer der stod for disse ture, og 
så håbe at der er større tilslutning denne gang.    
 
Åbningsturen vil som de sidste par år gå til Kullen midt i april måned, når vi er sikre på at 
der er noget mere varme i luften. 
 
Vi i bestyrelsen vil gerne være med til at gøre tingene bedre, men det kræver aktive 
medlemmer, så kom frem med jeres kreative forslag, så skal bestyrelsen nok klare resten 
og mangfoldiggøre det i nyhedsbrevet. Vi anbefaler at der mødes op til diverse 
arrangementer, og opleve forskellige SMCKer. Stemning hygge og sammenhold. 
 
Bestyrelsen afholder det årlige seminar til efteråret med hygge og samvær, det er tanken 
at vi vil invitere fire af klubbens medlemmer med, og høre deres mening omkring klubben, 
det kunne være ris eller ros, hvad der skal ske fremover, eventuelt hvilke tiltag bestyrelsen  
skal prøve at arbejde med til vinter.  

 
Forrige år brugte vi mange medlemskroner på forsendelse af Nyhedsbrevene. Bestyrelsen 
opfordrede medlemmer til at bruge deres mail eller vores hjemmeside hvis de havde 
mulighed for dette, det har båret frugt - vores posttakster er faldet betydeligt, fra ca. 50 
forsendelser er vi nu nede på ca. 20 medlemmer som modtager Nyhedsbrevet med 
posten.  
Så det er meget vigtigt, at vi får besked i bestyrelsen når der sker ændringer med jeres 
Mail adresser. 
 
Her ved starten af denne nye sæson er der 64 betalende medlemmer, og det er stort set 
det samme medlemstal som sidste år. Ajourført medlemsliste vil blive udsendt når årets 
kontingent er betalt jf. vedtægterne, senest d. 1. maj. Erfaringsmæssigt ryger de et par 
stykker på grund af manglende kontingent betaling.  
 
Vel mødt til generalforsamlingen, og god fornøjelse med den nye sæson, og kør forsigtigt, 

og overhold formationen når vi køre mange. 
 

Med mange SMCK hilsner formand Jan Wiinberg. 
 



 
 
Motorcykeludstilling i Bella Centeret 19. februar.   
 
Vi mødtes på Espergærde station kl 10,00, en dejlig morgen med solskin og en bidende 
vind. Vi var 29 forventingsfulde  personer der var mødt op for at tage i Bella for at se på de 
nye smarte modeller. I toget var vi så heldige at der var en ”stille kupe” ledig, det passede 
lige til os bortset for at Humlebien måtte stå op det meste af vejen, men han køre jo også 
tog til dagligt. Kasseren havde sørget for at der var en øl til alle, og Mic og Poul havde 
hver taget en lommelærke med, så der var mulighed for at varme sig på en dram. 
Formanden rendte forvirret rundt og samlede ind til entre / gruppebillet i Bella, der var 
faktisk 22 kr. at spare, så det var da værd at tage med. Togskift på Nørreport station, ned i 
kælderen til Metroen, og afsted gik det og vupti, så er vi ved Bella Centeret. Der var en del 
forvirring ved indgangen om hvordan vi skulle styre det med billeterne, nå men over til 
informationen og spørge om hvordan det lige var når man skulle købe en gruppebillet, 
over i køen med dig OK. Da det langt om længe blev min tur til at  bestilte biletter, sagde 
den søde smilende kassedame, nej du skal over til kasse D i bygningen overfor, det var 
begyndt at summe for ørene af mig, vidre i systemet til kasse D, neej det kunne de ikke 
klare, de måtte ikke tage imod så mange kontante penge, så jeg blev eskorteret over til 
selvste kassereren for Bella, der blev aflagt regnskab og jeg fik en kvittering. 
Tilbage igen, se og få styr på tropperne og få dem forbi vagten ved VIP. indgangen, alle 
inde og i sikkerhed. Der blev afholdt et kort informationsmøde, der var enighed om at to 
timer måtte være passende. 
En flot udstilling, men hvis man ikke lige som er ude efter noget nyt, og økonomien ikke er 
til det, ja så går man lidt rundt på må og få, og kikker her og der, og det er da også ganske 
hyggeligt.  
2 timer senere, alle samlet til nogle dele øller, og nogle hjemmelavet klapsammen madder, 
vi er jo belærdt fra tidligere år om at øl og mad ikke er til at betale ved sådanne 
arrangmenter. 
De fleste af os tog hjem, der var et par stykker der ville se flere MCer, nogle ville til byen 
og se på bylivet en lørdag eftermiddag, og andre tog direkte hjem.  
En hyggelig dag med mange dejlige indtryk. 
 
Jan.      
 
 
 

 
 



 
 
Bakkeåbningen Torsdag den 17. Marts. 
 
Så kom dagen som vi alle har glædet os til, dagen hvor vi officelt kan sige at sæsonen  
starter, hvis nu bare vejret tillader det. 

Der vil blive kørt i to hold, der er dem der ønsker at køre ind til Nørrebrogade, de starter fra 
Statoli i Espergærde kl. 17,00, og til dem der ikke har lyst til at køre med ind i gaden, men 
vil ud og kigge, og hygge sig med en kop kaffe i mere trygge omgivelser, så er det til 
Jorden drejer turen går, vi mødes på Statoli kl. 18,00.  

Vi ses hvis vejret tillader det.  

 
 
Åbningsturen tik Sverige – Kullen søndag den 17 apr il. 
 
Turen er lagt som det ses på kortet, ca. 210 km. Og 4,5 times kørsel plus diverse stop for 
rygning og spisning så jeg regner med at vi kan være hjemme igen ved 17:00 tiden.  
Afgang for færgelejet HH Ferri, seneste ankomst kl.  9:45, derefter billetkøb og afgang 
kl. 10:00. turen bliver som sidste år, nåh ja for dem der var med. Et smut ned omkring 
havnen i Mølle, derefter op på Kullen med spisning og småture i området ca. 1 time.  
Resten af vejen bliver som vist på kortet langs vandet til Angelholm – Toreskov – Båstad – 
tilbage over Hallandsåsen gennem mange småbyer ad de små veje. 
 
Hilsen Anette og Jørgen. 
 
 
 


