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Referat fra SMCK`s generalforsamling. 
 
Der var indkaldt til den 8. sæsons Generalforsamling på 
Egegården Påske søndag, den 27 marts kl. 14.00 en 
dejlig solbeskinnet dag. Der var mange der havde valgt 
at tage deres motorcykel med på denne dejlige dag, og 
der var flere der valgte at køre en tur efter mødet. 
Vi havde valgt at holde generalforsamlingen i vores 
sædvanlige klublokale i stedet for Hestestalden, da vi 
ikke forventede at der ville være så mange fremmødte 
som tidligere år på grund af påsken, men der var alligevel et fremmøde på 30 
medlemmer, en god og hyggelig Generalforsamling. 
Klubkassen betalte kaffe og kage samt en øl og vand som vi plejer.  
 

01. Jørgen Zøllner blev valgt til ordstyrer. 
02. Torben Weck blev valgt til referent.  
03. Formandens skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget. 
04. Det er lykkes kassereren at afslutte årets regnskab med en beholdning 

på 10,00 kr. efter at alle udgifter er betalt for året.  
05. Der var ingen indkommende forslag – så det udgik.  
06. Årets kontingent blev vedtaget som tidligere år, 100 kr. for gamle 

medlemmer, og 150 kr. for nye medlemmer og restanter. Dog havde der 
inden da, været forslag om at hæve kontingentet til 200 kr. men det faldt 
ved afstemningen.   

07. Næstformand Michael - Kasserer Ole og bestyrelses medlem John blev 
genvalgt.  
Som nye suppleanter blev Jan Snerle valgt og PC Kim genvalgt.  

08. Årets Rasserpris ( en kniv med vores logo) som Kim Gipsben havde 
modtaget sidste år, han var ikke selv til stede, så formanden valgte at 
prisen skulle gå til en af pigerne fra klubben. Hanne modtog kniven for sit 
engagement i klubben, sin hjælpsomhed, aldrig bange for at give en 
hånd med når det kniber, sit positive og gode humør. Tillykke med den. 

              
             Bestyrelsen takker for god ro og orden. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Billede fra vores generalforsamling. 
 



 
 
Tur til Malerklemmen søndag den 3. april. 
 
Søndag den 3. april 2005 havde vi lyst til at køre en tur til Malerklemmen i Borup – 1. 
søndag i måneden, hvor motorcyklerne altid plejer at mødes og vejrguderne havde lovet 
rigtig flot og solrigt vejr med op til 17 graders varme. 
 
Vi prøvede at sprede ideen til dem vi mødte og der  kom så 8 andre mc-er – Ebbe og 
Elisabeth,  Hanne og John, Bent, Benny, Smiley, Poul og Jørgen til Statoil i Espergærde. 
 
Vi kørte derfra kl. ca. 12 og blev enige om at tage motorvejen for at komme derned så 
hurtig som muligt inden der kom for mange mc-er – men ak, da vi kom derned var 
parkeringspladsen bare fyldt til bristepunktet. Der var andre der havde fået samme ide. 
Herligt. Men vi fik dog en plads alle sammen på parkeringspladsen og kunne derefter gå 
lidt rundt og nye alle cyklerne og samtidig nyde foråret var kommet. 
 
Efter et par timer kørte vi over til Mosehuset ( en  forretning med salg af the, krydderier, 
kaffe, chokolade m.m.)  der ligger ca. 1 km fra Malerklemmen for at proviantere os med 
the m.m. og herefter gik turen til Roskilde havn hvor vi  lige  havde en drikke og 
rygepause. Og der var jo også bare rigtig mange mennesker, der også nød det gode vejr. 
 
Herefter kørte vi igen nord på for at komme hjem. Vi vinkede farvel til gruppen lige før 
Hillerød for at køre mod Græsted. 
 
Vi synes det havde været en rigtig dejlig og hyggelig tur med masser af forår i luften. 
 
Mange hilsener 
 
Lotte og Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamle Ove er ved at starte sin NSU 250 MAX – billedet er fra vores generalforsamling.  



 
 

 
 
Nyt fra klubaften 6. april. 
 
Der var mødt 20 personer frem denne aften, det er nok det mindste fremmøde der har 
været inden for det sidste år. Men en hyggelig aften. 
 
Generalforsamlingen er overstået og bestyrelsen er som hidtil, bortset for at Benny er trådt 
ud af bestyrelsen, og Jan Snerle er kommet ind i stedet for. 
 
Hanne og John havde kage med fra bageren – kringler – som John hårdnakket påstod han 
havde bagt! - Kan vi nu tro på det.  
 
Claus Bager havde taget en kasse øller med, da han 
havde rund fødselsdag - samme dag som 
næstformandens Michaels 50 år fødselsdag. Et stort 
tillykke herfra til jer begge to.  
 
Der var to nye medlemmer der meldte sig ind i klubben  
Lone og Peter – velkommen til jer. 
 
Kagemand i maj måned det blev Claus bager 
(Hundredemanden).  
 

 
 
 
 
Betaling af kontingent for året 2005. 
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 100 kr. og dette beløb 
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2005, 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 
      Espergærde 

 
3) 100 kr. indbetales på følgende bankkonto i Nordea. Reg nr. 2259 kontonr. 

8474441955 med dit medlemsnummer som reference. 
 



           Kasserer Ole Trier Nielsen 
 

NB: Der er dags dato kun indbetalt kontingent for 3 7 medlemmer – så 
husk at få betalt kontingentet.   
 
 
 
 
 
Kommende ture. 
 
Åbningsturen tik Sverige – Kullen søndag den 17. ap ril. 
 
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.  9:15, 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. 
 
NB. man skal lige lægge mærke  
til at mødetidspunktet er fremrykket i 
Forhold til tidligere udsendt skrivelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC – Festival i Vissenbjerg 22-25april. 
 
Indbydelse til MG Veteran løb  
Lørdag d.23. april i Vissenbjerg. 
 
I forbindelse med vores Mc - festival den 23/24. april i Vissenbjerg, afholder vi lørdag den 
23. april et lille forårs Veteran løb, og her håber vi at du/i vil være med til at deltage så vi 
kan få en rigtig hyggelig dag ud af det. 
Turen vil gå rundt om i Vissenbjerg & Aarup kommune hvor det forhåbentlige gode vejr og 
den dejlige natur vil give alle mulighed for at få en dejlig oplevelse. 



Program   
Fra kl.  9,00 – 10,00    Ankomst og op stilling foran Vissenbjerghallerne . 
Fra kl. 10,00 - 10,45    Morgenbord m/kaffe og en lille en til dem der kan tåle det. 
Kl.       11,00                Starten går på forårs løbet 2005  
Kl. ca. 12,00                Holder vi en lille pause midtvejs i  løbet og byder på en 
                                    Forfriskning , inden vi køre videre. 
Kl.       14,00                Middagsspisning i Vissenbjerghallerne. 
Der vil være mulighed for at se nye og brugte Motorcykler samt stumper i hallerne før og 
efter løbet. 
Prisen for at deltage i løbet er 75,- kr. pr deltager og er inkl. morgenbord, middag og 
indgang til udstillingen. 
Tilmelding  kan ske til Tonny Bjørnskov Knudsen på tlf.26 57 10 80 
Eller på vhctonny@msn.com læs mere info på http://www.mc-festival.dk 
 
Med venlig hilsen Tonny Bjørnskov Knudsen 
 

VISSENBJERGHALLERNE 
Idrætsvej 3. 

 
 
Tur til Tur Camp på Djursland torsdag d. 2. til søn dag d.5. juni. 
 
Der startes fra Statoil torsdag formiddag kl. 10.00 vi vil køre ned over Sjælland og hen 
over Fyn, det vil sige vi tager den lange tur, og forventer at være fremme ved tur camp 
sidst på eftermiddagen. Pladsen ligger i naturskønne omgivelser, der er swimmingpool, og 
der mulighed for at leje de dejligste små hytter. 
Der er gode bad og køkken forhold, og der kan købes de dejligste retter mad for rimelige 
penge  
Der vil være tur til Århus Gammel by og ture i det naturskønne Djursland. 
 
Henvendelse John og Jan.  
  
 
Aktivitetsdag på Egegården søndag den 12. juni. 
 
Aktivitetsdag på Egegården er for at profilere selve Egegården udadtil, og gøre 
opmærksom på de klubber og foreninger der benytter stedet. Der er i dag tilknyttet ca. 15 
klubber / foreninger.  
Det er meningen at vi hver især får tildelt et udstillingsområde hvor vi så kan reklamere og 
fortælle om vores klub, om hvem vi er, og hvad vi laver, og står for. 
Så der skal bruges frivillige som vil være interesseret i at deltage til en hyggelig dag med 
fremvisning af motorcykler evt. kunne der arrangeres prøveture bag på nogle af cyklerne. 
Der vil blive serveret en bid brød senere på dagen.       
 
 
Lejre forsøgscenter søndag den 19. juni. 
 
Der startes fra Statoil kl. 10.00. 
Udturen foregår ad småveje til Frederikssund, hvor den første pause holdes. 
Videre går det over Gerlev, Skuldelev, Selsø, Skiby, Lyngby og Gevninge til Lejre. 



I forsøgscentret findes et cafeteria, hvor der sælges is, slik, fastfood og drikkevarer. Egen 
madpakke kan også medbringes. 
Entre til forsøgscentret er 75 kr. for voksne og 45 kr. for børn. 
Hjemturen foregår via Roskilde, Veksø, Ganløse og  Lynge, selvfølgelig med pauser 
undervejs.  
Turens længde bliver på ca. 175 til 200 km. Forventet hjemkomst mellem kl. 17 og 18. 
 
Poul Jensen står for turen han kan eventuelt kontaktes på tlf.49 19 11 72 
 
Pas på derude  
 
Allerede på nuværende tidspunkt, har der været to ulykker i klubben, så behøver vi altså 
heller ikke flere i dette år. 
 
Tim havde fået hevet Guzzien frem fra udhuset, kørte også en pragtfuld forårs tur i det fine 
vejr, han returnerede til hjemmet, ville have Mcén ind gennem havelågen, og her gik det 
galt, han væltede med Guzzien og brækkede så vidt vi ved sit kraveben. 
 
Søren Højtryk alias Menig 52, skulle også ud og trille på sin store Kawa, turen gik til 
Helsinge, ikke så langt, så han så ingen grund til at iføre sig sin kørerdragt. 
Menig 52 kørte med 50 km. i timen i højre side af vejen, i venstre side af vejen kørte en 
ung mand på en knallert/scooter i samme kørselsretning som Søren. Pludselig, uvis af 
hvilken grund, skiftede scooteren vejbane og krydsede ind foran Menig 52.  
Han kunne ikke undgå at kollidere med den unge mand. Søren fik sluppet Kawa´en, og 
kurrede efter motorcyklen henad asfalten. 
En tur på sygehuset, adskillige trykkede ribben og asfalteksem som det synlige resultat af 
en forårstur i flistrøje. Søren fortalte i øvrigt selv, at den søde sygeplejerske, opbrugte hele 
sygehusets lager af neglebørster, hun skulle jo rense hans sår. 
I dag går Menig 52 og venter på forsikringsselskabets dom, er Kawaén total skadet eller 
kan det betale sig at reparere den?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leos krambod.   
 
Pegaso til salg 45.000.kr. henvendelse til Mic tlf. 4917 0783 eller 2268 3820 
 
Nimbus med sidevogn sælges som beset – Marts 1953 – Pris 60.000.kr.  Jørgen  
Mobil 60616498           
 
Udstødning til Suzuki 600 Bandit til salg til årgang 2000 NY   Pris 1000 kr. 
Udstødning Universal Titanium sport (slipon)                          Pris 1000 kr. 
Kontakt Kim Gipsben tlf. 20134335 
 
. 
Til Salg:  Ny 
Yamaha Drag Star 1100, årgang 2001, kørt 28.000 km, monteret med udstyr for 30.000 kr. 
står som ny – en rigtig flot flyder, to farvet grøn, pris 140.000 kr. kan evt. finansieres. 
Henvendelse til Jørgen – Tykke Bertha mobil 26795789. 
 
Til salg: Ny 
Yamaha XJ 600 S Diversion årgang 1997, kilometer garanti 19.500 km sommerkørte km. 
Mørkegrøn metalic.  Med sidetasker og topbox  - står absolut som ny – vinteropbevaret. 
Pris 54.900 kr.  
Henvendelse Claus Nøhr – telefon 49 13 46 11 eller mobil 51 22 29 64. 
 
Til salg  
1 stk ny Cobra Walki Talkie, pris 250 kr. 
Henvendelse Poul Jensen tlf. 49191172.    
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
                    

 

 

 

 

       
   
 



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 Wiinberg    Kløvermarken 15          3060 Espergærde  49132487 
Mobil 28405487  E-Mail  afd10@mail.dk   janwiinberg@stofanet.dk 
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Sv. Poulsensvej 148     3060 Espergærde  49170783 
Mobil 22683820  E-Mail  Holmen@kabelmail.dk 
 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen      Sv. Poulsensvej 144     3060 Espergærde  49134289 
Mobil 61694289  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 Pedersen    Sv. Poulsensvej 8        3060 Espergærde  49133049 
Mobil 26746224  E-Mail  Johnhanne@pc.dk 
 
Suppleant 1.  Kim Christiansen   Koglevej 8 c                 3060 Espergærde  49134812 
Mobil 20134335  E-Mail   K.j.c@mail.dk 
 
Suppleant 2.  Jan Snerle        Dalager 10                   3230 Græsted   48392580 
Mobil 60919995  E-Mail  liselotte-snerle@get2net.dk 
 
 
 
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. 
 
 
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ænd ringer til medlemslisten (mail og 
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af  hensyn til udsendelse af 
nyhedsbrevet. 
 

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


