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Referat fra Generalforsamling i 
S.M.C.K  d.  26-03-2006 på Egegården.  
 
Der var mødt 28 M/K S.M.C.Kér op til 
Generalforsamlingen. 
 
Formand Jan bød velkommen. 
Ad. 1:  Jørgen ( 77 ) blev valgt som ordstyrer. 
 
Ad. 2:  Søren T. ( 52 ) som referent. 
 
Ad. 3: Jan henviste til Formandsberetningen, som var udsendt i 
forvejen, og havde ikke yderligere kommentarer til beretningen. 
Der var ingen kommentarer til beretningen, og den blev godkendt. 
 
Ad. 4: Kasseren orienterede om at der var 400 kr. i overskud, han 
forslog at dette blev overført til 2006, ellers ingen kommentarer. 
Forslaget blev godkendt 
 
Ad. 5: Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
Ad. 6: Med den begrundelse at bestyrelsen ikke længere ønskede at 
have personlige udlæg til afslutningsfesten forslog bestyrelsen at 
kontingentet forhøjes til kr. 150,00  i 2006. 
At kontingentet, sættes til kr. 200,00 i 2006 for nye medlemmer med 
den begrundelse at de, som nye medlemmer får en mappe med div. 
information om klubben,  
Begge forslag blev godkendt. 
 
Ad. 7: Jan Wiinberg blev genvalgt som formand. 
          Frank Lyby Jepsen blev genvalgt, som bestyrelsesmedlem. 
          Kim Christiansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
          Jan Snerle blev genvalgt som suppleant 
          Michael B. A. Bech blev valgt som ny suppleant. 
 
Ad. 8: under evt. kan der ikke besluttes noget, så indslagene er 
informative. 
Jan reklamerer for lørdag d. 8 april hvor det forventes at mange møder 
frem på Øster torv i Espergærde center (se blad ). 
Søren T. informerer om at han har fået en aftale med Auto Mester i 
Vejby om 20% rabat ved køb af div. motorcykel tilbehør - man skal bare 
sige at man kommer fra S.M.C.K. 
 
At der arrangeres en to dages tur d. 2-3-september til en af de danske 
øer - max. 20 personer. ( a´la Femø turen sidste år ) nærmere info 
følger. 
Jørgen fik  fra Hanne Klubkniven, for hans mange fine ture i 2005. 
Jørgen orienterede  om åbningsturen til Sverige d. 23. april, nærmere 
info følger. 



 
Bestyrelsen har overvejelser til næste generalforsamling om levende musik, og 
smørrebrød ( løgn eller sandt? ) 
 
 
Referent 
 
Søren T. Hansen ( menig 52 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betaling af kontingent for året 2006. 
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette 
beløb SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2006, 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 200 kr. 

 
Kontingentet kan betales på følgende måder: 
 

1) 150 kr. betales til en fra bestyrelsen på de faste køreture, 
 

2) 150 kr. sendes eller lægges i min postkasse på adressen Svend Poulsens Vej 
144     3060 Espergærde 

 
3) 150 kr. indbetales på følgende bankkonto i Nordea. Reg nr. 2259 kontonr. 

8474441955 med dit medlemsnummer som reference. 
 
           Kasserer Ole Trier Nielsen.

Stemmningsbillede fra genneralforsamlingen 2006 



MC udstilling i Espergærde Centret Lørdag den 8 Apr il.  
 
Sidst vi havde motorcykel udstilling i Espergærde Centret var september 2003, hvor vi 
mødte op med 25 cykler, ganske imponerende.  
I år nåede vi op på ca. 36 motorcykler, hvoraf tre styk gamle Guzzier venligst var lånt ud til 
vores udstilling af Tom og hans kone fra Humlebæk, Ove vores alderspræsident kom fra 
Gilleleje på sin fine NSU, de sidste nye medlemmer kom også på deres fine gl. 
motorcykler en Indian 1200, en BSA, en Norton samt en nyere BMW. 
Frankie havde to cykler på udstillingen, sin gl. Gold Wing som var til salg, og hans nye 
BMW LT. 100manden havde også to motorcykler med, hans gamle Suzuki 1100 og en 
nyere BMWracer, de var også begge til 
salg. Bennybomstærk har i vinterens løb 
indkøbt lygter og udstyr for mange mange 
penge som var blevet påsat hans Gold 
Wing som således strålede som et andet 
juletræ, vægten må være blevet forøget 
væsentligt, for motorcyklen knækkede 
kørerslidsken til traileren som han 
transporterede Gold Wingen på (gad vide 
om hans MC overhovedet kan trække 
strømmen til alle de lygter – vi så den ikke 
startet). Og så var der alle vores andres 

flotte til dagen polerede fine motorcykler. 
Der var mange som kom forbi og faldt i 
snak med forskellige af os, også mere prominente personer, Borgmesteren fra Helsingør 
som konverserede med vores formand, der var for øvrigt også lige besøg af hende som en 
nogle få timer i forbindelse med sidste kommunevalg så ud til at skulle være Borgnmester i 
Fredensborg-Humlebæk kommune. 
Formand Jan fik i øvrigt også talt med en fyr som næsten lovede klubben et års 
abonnement på MC bladet Bike, og så fik han en aftale istand med Amts avisen som på et 
tidspunkt vil lave en artikel om SMCK. 
Så dukkede der flere gamle medlemmer op som atter ville meldes ind og flere helt nye 
som var interesserede i et medlemskab.  
Pade og pigerne havde travlt med at brygge kaffe og vi fik da også en klubbasse til, såvel 
som klubben købte en vand og en øl til os. På et tidspunkt havde Karin og Hanne fået 
opsnuset at Pade havde fødselsdag, så myldrede vi alle ind i hans forretning og sang 
fødselsdagssang for ham. Da klokken var blevet henad 14.00. og forretningerne skulle 
lukke, blev vi også enige om at pakke sammen. 
Det blev alt i alt, en pragtfuld dag nede på Centeret. Tak for så flot en deltagelse.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toms skønne gamle Moto Guzzi med sidevogn SMCK medlemmer synger fødselsdagssang for Erik 

Menig 52 kigger på Karin langben ! 



 
 
SMCK`s  åbningstur til det skønne Sverige den 23 Ap ril. 

Halløj alle sammen. 

I skrivende stund er der sgu ikke meget der tyder på godt vejr til Åbningstur men vi får 
hoppas. 

Turen er klar: 

Mødetid ved HH-Ferries i cirklen udenfor betalingsområdet kl. 8:30 afgang med færge kl. 
09:00. 

Når der mødes, aftaler I med hinanden hvem der er med på en deler af 10 eller 20 turs 
kort så kan I være 5 eller 10 der deles om udgiften. Husk evt. Touring Nyts 
rabatkort. Dette skal være klart og betalt kl. 8:45  

Turen bliver ca. 200 km. Og vi er hjemme ved?  -  alt efter hygge og vejr og vind, men 18-
19 tiden.  

Det kan godt være at jeg først støder til i Helsingborg ved HH.   

Hilsen Jørgen Mob. Nr. +45 26 79 57 89 Ring eller sms. 

    

 
MC tur til Berlin   
 
Ser indtil videre sådan ud:  

Torsdag den 25 maj afgang mod Gedser kl. ca. 07:00.. lander i Berlin v 15:30 -
16:00...parkering af mc'erne under hotellet, og putter dem godt fordi vi ikke skal køre på 
dem før om lørdagen, hvor vi skal på guidet tur med privat guide, ellers foregår alt 
sammenkørsel i taxa. Det ca. koster 150-200 kr. + drikkepenge for torsdag fredag lørdag 
kørsel pr næse. 

Landings øl på hotel... ud og skaffe et hyggeligt sted og på værtshus af værste slags 
kaldet clo. Se link www.clo.de . 

Fredag formiddag skulle drengene havde været på BMW- fabriks besøg, men de skulle 
omlægge produktionen og det skal ske fra den 7 maj til den 13 juli så det må vente. Hvad 
vi så skal lave vides ikke på nuværende tidspunkt ikke men der kommer en løsning. 
Damerne bliver sendt i supermarked kaldet KDW hvor vi støder til senere for at undgå 
overtræk og overlæs. Shopping i berlin og hjem på hotel for at gøre klar til aften spisning 
vist nok på et bryggeri i bymidten.  

Lørdag, guidet tur med privat guide på ca. 2-300 km. med middagsspisning et sted 
derude. Aftenspisning et sted hvor servicen er på højt plan med skyhøje priser nemlig TV 
tårnet i berlin se link www.berlinerfernsehturm.de   

Søndag ved 9 tiden afgang mod danmark for nogen og videre til østrig for andre. 

  



MC tur til Østrig. 
 

I forbindelse med berlinerturen den 25 maj er der lavet en tur til Østrig hvor 10 mc.’er eller 
rettere 14 smck’ere (rigtigt dejligt det lykkedes), mødes om søndagen den 28 i Rothenburg 
a. d. Tauber, en middelalderby der blev jævnet med jorden under 2. verdenskrig og 
genopbygget for Marshal hjælp derefter. 

Østrig skulle vi gerne komme til mandag aften efter en køn tur gennem nogle enkelte 
bjergpas og lande hos værtsparret Helga og Helmuth et biker og ski hotel i Vor Arlberg. Se 
link www.berg-klause.at  

Der vil være tur hver dag men man behøver ikke at køre med hvis man har fået nok af 
asfalten på turen derned. Jeg vil lave turene ud fra at vi skal øve os indtil vi skal op i 
Stelvio passet med de 42 hårnålesving. Første tur bliver nok til Samnaun (en toldfri stat 
med benzin til 6 kr. og billig sprut, tobak og mærkevarer af enhver art) via Silvretta der er 
kun 28 ”bløde” hårnålesving. Hvis vejret er med os kan det være vi prøver Gr. Klockner og 
europas største gletscher. Hvad vi ellers finder på må vejret afgøre, der er nok af 
udflugtsmål. Referat af turene kommer nok når vi kommer hjem.  

Vi kører hjemad søndag den 4 juni og er hjemme mandag eftermiddag/aften efter en 
overnatter ved Kassel 

 

Søndag d. 4. Juni 

Veteranmarked i Græsted, mere herom senere. 

 

Søndag d. 25. juni  

Tur til Ulfshale v. Jan Snerle, mere herom senere  

 

Onsdag d. 28. juni  

Tur til Erimitageslottet v. Jan Snerle, mere herom senere 

 

Tur til Middelhavet / Provence / Alperne. 
I perioden 13 til 23 august 2006 arrangerer Henrik Tang en tur til Frankrig. 

Poul har tilmeldt sig denne tur, og hvis du vil vide mere om turen og tilmelding så ring til 
Poul på 49191172 snarest muligt.  

 

Lørdag d. 26. august 

Lønholtmarked v. Mic. mere herom senere. 

 

  
 
 
 



Sejerø turen 02-03 september.  

 
Så er årets kone / mand tur på plads. En tur hvor dem som ikke kan lide at køre på MC. Men 
gerne vil deltage i det selskabelig, har mulighed for at deltage. 
Der vil blive arrangeret køre mulighed i bil. 
 
Vi skal med færgen fra Havnsø kl. 11.50  - sejle 55 min. - og indlogerer os på Sejerø Kro. 
Der er eftermiddags kaffe med hjemmebag - tre retters med vin ad libitum, og måske spiller 
kro fatter på det opretstående. 
Overnatning, og morgenmad. Er incl. i prisen. 
Færgen fra Sejerø sejler kl. 12.50. 
 
Der kan ind imellem gås, eller køres ture på øen, som er en slags mini Samsø, med nogle 
rigtig flotte udsigter, og en promenade kørsel ala Grækenland, og så praler Sejerø boerene af 
at det er det sted i Danmark hvor solen skinner mest. 
 
Der er 9 dobbelte værelser, og 2 enkelt værelser. 
 
Prisen for 2 personer på samme MC. Er 1528,00kr. for færge overnatning, samt 
fortæring(er). 
For en solo Mcér er prisen 822kr.  
 
Tilmelding efter princippet først til mølle får først malet, hvis der er flere singler kunne det 
være en ide at de meldte sig som par, da der så kan være flere med på turen ( vi skal nok 
lade være med at lave gas om, hvem der sov sammen med hvem til afslutningsfesten ). 
 
Tilmelding til Søren T. Hansen 
Soren.T@Hansen.mail.dk 
eller tlf. 48319951 
 

 

Lørdag d. 28. oktober: Afslutningstur og fest, mere  herom senere.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leos krambod.  
 
 
Udstødning til Suzuki 600 Bandit til salg til årgang 2000 NY Pris 1000 kr. 
Kontakt Kim Gipsben tlf. 20134335 
 
. 
 
 
  
Mærke    Yamaha 
Model yzf 600 r thundercat 
Motor 600 ccm 
Årgang 1998 
Antal km km 14.000 
Farve blå/sølv metalic 
Afgift  med afgift 
Yamaha yzf 600 r thundercat, 600 ccm, '98, km 14.000, blå/sølv metalic, m.afgift, rustfri slipon udstødning, små hvide 
blink, originaldele medfølger, kun sommer kørt, 100% fejlfri, står som ny, lev. nysynet. Km.garanti, nyt bagdæk samt 
service OK  
Pris Kr. 90.000
 
 
Henvendelse til Claus Nøhr, Vibekevej 12, 3060 Espe rgærde. telefon 49134611 eller mobil 51222964  
  
de venligste hilsner Claus Nøhr  
 

 
 
Volvo til salg. 
Volvo 740 GLR 1988, Bordaux, ABS, Soltag,  CD – Radio, EL ruder, Aft Træk,  
Kun 382.000 km  
Pris kun 10.000 kr.  
Skal synes Oktober  
Henvendelse : Medlem 38.                  Michael Bo Andersen Bech. 49131063 
 
Suzuki GSXR 400R årg. 1991 
Har kørt 28.000. km, er nylakeret sort, fælge sandblæst og sølvlakeret, dobbeltsæde og 
fuldkåbe til salg for 50.000.kr.  
Erik Nielsen 2272 9480  
 
Honda Goldwing 1200 Aspencade  
1986 Sølvmetalic, 130.000 km 
Intercom, CB, Radio m. casette., rigtig meget crom, lygter og lir.  
Skal simpelhen ses. 
Pris kun 110.000 kr. 
Henvendelse : Medlem 22.    Frank Lyby Jepsen  Tlf.  49136580 / 30758944 
 


