Nyhedsbrev nr. 01. 2007.

Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til
generalforsamling i S.M.C.K.
Søndag den 25 - 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.
Der vil blive severet kage og kaffe – Øl og vand.
Der kan også betales kontigent.

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. 18. marts 2007
6. Vedtagelse af kontingent for år 2007 / 08.
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
8. Eventuelt.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelse medl, 1.
Bestyrelse medl, 2.

Jan Wiinberg:
Michael Holmen
Ole Trier Nielsen
Frank Lyby Jepsen
Kim Christiansen

ikke på valg
på valg – ønsker genvalg
på valg – ønsker genvalg
ikke på valg
ikke på valg

Suppleanter. Nr. 1.
Nr. 2.

Jan Snerle
på valg - ønsker genvalg
Michal Bo Andersen Bech - på valg ønsker genvalg

Ad.5
Bestyrelsen vil foreslå at køretiden for den tidlige søndagstur, rykkes fra kl.
11.00. til kl. 10.00. De øvrige tidspunkter er uændrede.
Punkt 6. på dagsorden:
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 2007-2008 forsat er 150
kr. for gl. medlemmer.
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr.
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Årsberetning 2006 – 2007.
Så gik der endnu et år, og det er på tide at få klargjort og justeret vores cykler. Al ting
rykker lige pludselig tættere på, forårets lys og varme, og rastløsheden der breder sig i
kroppen for at komme ud og køre den første tur i år.
I skreven stund tyder alt på at vi går en god og lang sæson i møde, der er jo sat den ene
varme rekorder efter den anden igennem hele vinteren, så vi kan håbe på at dette forsat
fortsætter året ud.
Tak til alle jer, 25 til 30 medlemmer der hver klubaften i det forgangne år er mødt op den
første onsdag i måneden, både sommer og vinter, til nogle hyggelige klubaftner med
kaffe/kage, med god og faglig snak, og en enkelt pilsner.
Og en stor tak til alle som i årets løb har arrangeret store såvel som små ture, og tak for
alle rejsebeskrivelserne fra ind og udland.
Her ved starten af denne nye sæson er der 73 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 der et par
stykker på grund af manglende kontingentbetaling.
Bestyrelsen foreslår, at der fortsat om søndagen vil være en lang tur kl. 10.00 og en kort
tur kl. 14.00 og onsdag aften køres kl. 19.00.
Det vil fortsat være muligt at arrangere ture som ligger uden for de angivne tidspunkter,
men så giv bestyrelsen besked så vi kan annoncerer det i klubbladet.
Bestyrelsen vil med glæde se frem til at modtage nogle gode ideer, og en masse
pragtfulde tur forslag i ind og udland, eller Weekend og søndagsture.
Vi vil også meget gerne modtage nogle historier, og beskrivelser fra jeres ture, og
oplevelser, så vi kan bringe dem i vores nyhedsbreve.
Der har været snak om at vi skal prøve at gøre Nyhedsbrevet lidt mere spændende, eller
om vi skal være tilfreds med det som det er. Vi efterlyser personer, til at give os inspiration
og ideer til en positiv og spændende forandring. Foreløbig vil det blive som det er, bortset
for at vi vil lave lige margener i nyhedsbladet.
Vi har også talt om at hjemmesiden skal peppes lidt op, med stor respekt for det kæmpe
arbejde Kim har haft med at få hjemmesiden til at køre. Men kunne det være muligt at
medlemmerne lægger billeder ind fra ture og arrangementer, hvor medlemmerne så selv
kunne hente de billeder de ønsker, eller lave en chat side for medlemmerne. Dette er
selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, og vilje til det kæmpe arbejde det er at lave og
vedligeholde en sådan side.
Klubben har 10 års fødselsdag den 28 marts 2008, så vi vil satse på at sætte 3000kr. til
side til en jubilæumsfest til næste år.
Vi efterlyser gode ideer til vores jubilæumsfest 2008. Skal det være et mini træf, eller et
rally, eller skal det være en del af Kulturnatten i Espergærde Centeret, med en lille bod
hvor vi kan tilbyde at køre en tur med børn og voksne, lige som vi gør til Lønholt dagen.
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Sidste års afslutningsfest var en succes med 48 tilmeldinger, i hvert tilfælde med hensyn til
tilmeldinger. Det økonomiske ser straks lidt anderledes ud, vi kom ud med et underskud
for første gang nogen sinde på 480 kr., på trods af at Claus havde sponsoreret gratis
fadøl. Aldrig sket før, og det er meget for dårligt, så det vil vi stramme gevaldigt op på i år
omkring vores afslutningsfest.
Der var nogle klager omkring det band vi havde til at spille, at det spillede for højt og
larmende, så i år vil bestyrelsen være at finde på skift som D.J. Og spille tidens populære
underholdnings musik. Bestyrelsen vil også på skift styre barren med hård og retfærdig
hånd, og håbe at vi hermed kan skabe et noget bedre overskud til klubkassen.
Der skal lyde en stor tak til Rytme Claus, og Wiibroe for deres sponsorat til vores
afslutningsfest af Wiibroe øl – fadølsanlæg, glas og udskænknings bar, tak for det, vi
håber på at vi kan gentage det gode samarbejde fremover.
Det skal også lige nævnes, at for alle Egegårdens foreningsaktiviteter gælder Helsingørs
Kommunes rygepolitik, at der ikke må ryges i lokalerne, altså rygning foregår fremover
udendørs.
Dette var ordene for denne gang, vel mødt til generalforsamlingen søndag den 25 marts.

God fornøjelse med den kommende sæson, se jer nu godt for, og pas på, og kør forsigtigt
derude.
Med hilsen
Formand Jan.
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MC udstilling i Tuborgs tappehaller, lørdag den 17 februar.
Der var mødt 13 medlemmer op fra SMCK, der var også medlemmer fra NMC (hyggeligt)
på Espergærde station kl. 9.45. der var en let kølig brise, så der blev stampet noget i
asfalten for at holde varmen.
Mic, Jan S og jeg selv havde været så
fornuftige at taget en lille lommelærke
med, gammel dansk/whisky og nogle glas
med på turen, så vi havde noget at varme
os på i toget, til stor glæde for alle.
Fra Hellerup station tog vi bussen til
Tuborgs tapperi haller. Vel ankommet og
hurtig indendørs, det var overkommeligt
med mennesker, vi kunne komme frem på
en fornuftig måde endnu, det blev meget
værre i løbet af dagen.
Vi delte os op i mindre grupper og aftalte at
mødes igen kl. 12.30 men denne tid måtte
udsættes yderligt, for der var ganske
simpelt så mange ting at se på.
For klubbens mange BMW interesserede havde Bmw en rigtig stor og flot stand, med
mange nye modeller, de har gjort noget ved det de sidste år, og så var det et af de få
steder hvor man måtte sætte sig op på cyklerne.
Jeg var personligt mest begejstret for Yamaha FJR 1300A , Honda Pan 1300 og Moto
Guzzi 1200 Norge, men enten var mine ben for korte eller også er det økonomien aspekt
der gør ondt, det er nogle rigtig dyre cykler alle sammen, men så må jeg nøjes med at
drømme, og drømme koster som sagt ikke noget. Der var mange mærker fra Kina og
Korea, fine og flotte cykler med meget udstyr og krom, og her er der ikke nogen
undskyldning, her vil alle kunne være med økonomisk.
Det var en rigtig god MC udstilling, der var det der skulle være, måske manglede lige de
store amerikaner cykler fra Harly Devison, men i bund og grund rigtigt godt, og specielt i
forhold til Forum. hvor jeg hørte at der var mange der var gået derfra med en skuffet smag
i munden, og spild af tid og penge.
En rigtig hyggelig dag, så klokken 14.00 var vi klar til at tage tilbage mod Hellerup station.
Vi var tilbage i Espergærde kl. 15.00, hvor vi afsluttede dagen med en pilsner på Nissen.
Jan.

Honda Pan 1300

Yamaha FJR 1300
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Nyt fra sidste klubaften Onsdag den 07 Marts.
Der var stort fremmøde på denne klubaften 32 medlemmer, så der måtte i en fart
arrangeres et ekstra bord, så der var plads til alle.
Jette og Kim havde påtaget sig at bage kage til denne aften – chokoladekage.
Mette og Peer meldte sig som næste månedens kage leverandør, onsdag den 4. april.
Karsten var så venlig at sponsorere en ramme øl til denne aften.
Anette efterlyste om der var nogle der kunne hjælpe hende med sin kawazaki 250, som
absolut ikke vil køre stærkere end 80 km i timen, Frank og Dyse Jørgen vil i fællesskab
prøve om de kan løse problemet for Anette.
Der var også besøg af nogle nye ansigter, Hans Kurt som vi ikke har set længe, og Kim
med frue som jeg absolut mente var et par nyt medlem, jeg beklager hermed fejlen, men
der er mange ansigter/navne at holde styr på. Men jeg må lige nævne, at de personer der
møder op en gang om året, har samme status som dem der køre jævnligt.
Kjeld havde taget en BMW kammerat med, som valgte at melde sig ind i klubben, så
velkommen til Thomas Lindskov nr. 123. Hanne som har været medlem af klubben i
mange år, har valgt at få sit eget medlemsnummer nr. 122.
Jørgen fortalte lidt omkring Berlin og Østrig turen, og omkring åbningsturen til Sverige den
29. april. En hyggelig aften som sluttede ca. kl. 22.00
Jan.

SMCK har fødselsdag.
S.M.C.K. Senior Motor Cykel Klubben så dagens lys den 29-03-1998 ved den stiftende
generalforsamling, der var elleve som mødte op.
Generalforsamlingen blev holdt privat, da man ikke regnede med, at det skulle blive noget
særligt stort. En motorcykelklub for folk der kunne lide at hygge sig med motorcykler i
muntert lag.
Der var en del som havde kørt motorcykler i deres unge dage, og nu igen havde fået blod
på tanden og anskaffet en motorcykel igen. Andre havde netop erhvervet sig kørekort til
motorcykel og brændte for at komme ud på vejene.
Her til næste år skal vi fejre vores 10 års jubilæum.

Bakkeåbning – Torsdag den 29 Marts.
Så er dagen endelig kommet hvor en af Danmarks store MC begivenheder løber af
stablen, nemlig Bakke åbningen torsdag den 29 marts, den store biker dag er kommet. De
fleste af os skal have luftet kværnen sådan for alvor, og har fået skiftet olien, fået pudset
dyret så den glinser af forårs kådhed.
Dagen hvor vi officelt kan sige at sæsonen starter, hvis nu bare vejret tillader det, og der
ikke er salt på vejene, men vi håber på høj sol og rimelige varmegrader.
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Der vil blive kørt i to hold, dem der ønsker at køre ind til Nørrebrogade, de starter fra
Statoil 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.
Husk kaffe og kage?.
Vi ses.

Åbningstur 29 april 2007.
Der blev på klubaftenen i februar spurgt om der var nogle der ville påtage sig en
åbningstur….. og da vi forlod ”samlingsbanken” den aften, var der ingen udmeldinger.
Så jeg vil komme med et forslag.:
I lighed med sidste år kunne turen gå til Sverige. Jeg vil gerne vise jer området omkring
Söderåsen.
Datoen ligger ikke fast men vi/jeg har besluttet at den trækkes lidt i ørene så skoven er
blevet grøn så et forsigtigt bud vil være søndag den eller 29 april alt efter
klimaforandringerne og skovens tempo.
Jeg regner med at vi tager færgen enten 09:30 eller 10:30 eftersom 10 færgen er
brandøvelse og det må de sgu selv rode med… hold os udenfor.
Turen kommer til at gå næsten i samme spor som sidste år dog med lidt afstikkere. Op til
vores hus kommer sporet til at forlænges lidt i skoven, men ikke ubehageligt. Efter landing
vil der være formiddagskaffe og æbleskiver. Videre, når vi er færdige, triller vi en lille tur
rundt på Åsen, bl.a. til Kobberhatten (nogen vil kunne huske, den er svær og finde) efter
lidt hyggen og fisen over udsigten, kører vi videre til en keramiker (nogen vil kunne huske
det samme igen) en lidt dyr, men meget dygtig håndværker. Jeg ved ikke hvor mange
gange hun er nordisk- og europamester men ikke så få gange. Tag godt med penge eller
dankort med, det er meget flotte ting. Turen vil derefter forsætte lidt omkring på snoede
veje og ende ud ved vores hus igen. Vi kan evt. spise rester af vores madpakker eller stille
luske hjemover. Jeg er ved at prøve at få et ekstra ”højdepunkt” med men i skrivende
stund er det ikke faldet på plads endnu.
Hilsen Anette og Jørgen.
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Sommertur 2007.
Som mange har fundet ud af, har der været en dejlig stor tilslutning til turen. Vi bliver 14
mc’er og 24 vedhæftede, der kører til Berlin den 22 august, men vi vil da gerne have flere
med. Hvis nogle lyster, er der stadig plads i bilen som følger med, så 1 eller 2 mere er
velkommen til det, der er også plads til mc’er i følget det er bare ved at være sidste udkald.
Der vil blive sørget for at bilen bliver en del af kortegen og flokken. Det sociale om aftenen
som næsten er det vigtigste, med små historier om dagen der er gået og hvad hver især
har oplevet på deres egen måde. Hvis nogen stadig går og tænker over det, tal med mig,
ring eller mail eller hvad faen, bare kom.
Hvis nogen vil have programmet så kontakt mig på mob 2679 5789
Hilsen Jørgen

Hej - en efterlysning.
Et indlæg til klubbladet.: Efterlysning Jeg mangler en Walkie talkie af mærket Cobra som
nogen har lånt på en af vores ture, og i vores fremskredne alder og inden man opdager
man mangler den har jeg glemt hvem fanden det var der lånte... så hvis en eller anden har
en cobra han ikke kan forstå hvem eller hvor den kommer fra og er i samme situation som
mig med at huske er der frit lejde og anonymitet
Hilsen Jørgen (Tykke Bertha) men dem er der snart mange af.

Karsten forelsede sig i en Triumph Rocket III 2,3
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