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Referat generalforsamling . 
 
 
Søndag den 30 - 03 kl. 14.00   
 
Formanden bød velkommen og havde købt basser i anledning 
af generalforsamling nr. 10 – altsår klubben har 10 års 
jubilæum. 
25 medlemmer var mødt op til klubbens 10. generalforsamling. 
 
1. Valg af ordstyrer.  Nr 52 Søren Torense 
2. Valg af referent. Nr.  1 Henrik Rasmussen 
 
3. Beretning ved formanden, (er vedlagt).  
Ingen yderlige bemærkninger fra formanden. Beretningen vedtaget. 
 
4. Beretning ved kassereren.  
Ingen investeringer i året – kassebeholdning kr. 9.500.- 
pengene vil blive brugt til jubilæums festligheder (sommerfest). Ingen planer om 
kontingentnedsættelse.Beretningen godkendt. 
 
5. Indkommende forslag - skal være formanden i hænde seneste søndag                       
    den. 23. marts 2008.  ingen indkommen forslag. 
6. Vedtagelse af kontingent for år 2008 / 09. Kontingent kr.150.- 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
 
Formand:   Jan Wiinberg: på valg – ønsker genvalg - Valgt 
Næstformand: Michael Holmen                        ikke på valg 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen ikke på valg 
Bestyrelse medl, 1. Frank Lyby  på  valg – ønsker genvalg - Valgt 

Bestyrelse medl. 2. Kim Christiansen                 ikke på valg   
    
Suppleanter. Nr. 1.         Jan Snerle                      på valg - ønsker genvalg - Valgt 

  Nr. 2.         Michal Bo Andersen Bech -   ønsker ikke genvalg 
Suppleant Nr. 2 nr. 77 Jørgen Rasmussen - valgt. 
 
8. Eventuelt.   
Søren Torense foreslog, at bestyrelsen kikker på vedtægterne. Bla omkring hvem der er 
valgbar, når det er hele husstanden er medlem. Formanden ytrede at bestyrelsen arbejder 
videre med forslaget, da de var opmærksomme på det. Søren påpegede at der ikke er en 
frist for indkaldelse af generalforsamlingen. Formanden lovede at bestyrelsen arbejder 
videre med forslaget. Der var derved en debat om hvordan det skal kunne klares. Medlem 
nr.1 forslog at bestyrelsen arbejde med en storvask af vedtægterne, så de kommer up to 
day. 
Indbydelse til møllerally 17 maj. Festudvalget fik ros af formanden. 
  
Formanden takkede for god ro og orden og kassereren satte sig, med et smil og 
indkasserede kontingenter for den kommende sæson. 
 
 
Ordstyrer 
Søren Torense Hansen 
 
Referent 
Henrik Rasmussen 
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Betaling af kontingent for året 2008.                  
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb 
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2008, 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. 
 

  stemningsbillede  fra vores generalforsamlingen, hvor Henrik skriver referat. 
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Sidste klubaften onsdag d. 2. april  
 
Der mødte i alt 25 medlemmer op, vi måtte dele Egegården med et 
fodboldhold ”Yong Boys” som havde det temmelig muntert i køkkenet, der 
blev dog plads til at brygge vores kaffe, selve mødet måtte vi så holde i 
Laden. 
Bo havde bagt nogle fine kager, formand Jan refererede fra 
generalforsamlingen, Keld Thor gav indkitningsøl, han har igen fået ny MC, 
tillykke med din nye BMW  R1200R. 
Græsted drengene Arne, Kjartan og Søren har sagt ja til at arrangere 
åbningsturen, det bliver søndag d. 25. maj med afgang fra Statoil kl.10.00. 
Claus Nøhr fik kniven, fordi han er sådan en ærlig mand, den blev overrakt af 
Badedyret. 
Claus Linne vil tá kage med til næste klubaften. 
Der blev mindet om Møllens MC og 777érnes træf, som angiveligt skal foregå 
i Weekenden d. 17.maj  
 
Smck har fået ny Hjemmeside den eksisterende side bliver lukket en af de 
nærmeste dage. Den nye hjemmeside er som følger. www.s-smck.dk  
 
 
 
S.M.C.K. TURE 2008 
 
 
Søndag d. 11. maj 2008 Græsted Veterantræf.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
 
Lørdag d. 17. maj 2008                     Mølle rally.    

Vi SMCKére mødes på Statoil kl 10.30. 
og kører i fællesskab til Hørsholm, se 
mere herom andet sted i bladet 

    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 18. maj 2008 Rundt om  Roskilde fjord.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 

Prisen for færgeoverfarten mellem 
Sølvager og Kulhuse er 45 kr. 
Madpakke kan medbringes, men vi 
kommer også til havnegrillen i  

    Roskilde. 
    Turen bliver på ca. 190 km. 
    (Poul Jensen) 
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Søndag d.  27. Maj 2008 Åbningstur.   
    Mere herom senere  
    (Arne og Søren) 
 
 
 
Søndag d. 8. juni 2008  Møn tur.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 15. juni 2008  Rundt om Tystrup-Bavelse s ø. 
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Madpakke tilrådes. 
    Turen bliver på ca. 250 km. 
    (Poul Jensen) 
 
Lørdag d. 21. juni                       Jubilæumstur / Lønholtdagen  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 8.45.  

Med morgenmad i Kvistgård kl. 9.00. 
 
Onsdag d. 25. juni 2008 Eremitagen og Lille Haresko v. 
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 24. august 2008 Kalundborg/Sejerø Bugten.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
 
Onsdag d. 17. september  2008 Arresø rundt.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 28. sept. 2008 Maglesø/traktørsted.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 12. oktober 2008 Reersø/Tissø.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
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Faste indslag.  
 
Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort 
søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på 
Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.  
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@webspeed.dk  
 
Best. No. 1.  Frank Lyby Jepsen     Godthåbsvej 21            3060 Espergærde  49136580 
Mobil 20281365  E-Mail  fjep@privat.dk  
 
Best. No. 2.  Kim Christiansen     Koglevej 8 C                 3060 Espergærde  49134812 
Mobil 20134335  E-Mail  k.j.c@stofanet.dk  
 
Suppleant 1.  Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle2@os.dk  
 
Suppleant 2.  Jørgen lykke Rasmussen   Klintarp 2265, 264 92 Klippan, Sverige         
Mobil 26795789  E-Mail   Jorgen_lykke@hotmail.com  
 
 
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 et 14 personers Wig-wam som lånes ud til 
medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank. 
 
Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på t ræf og ture.  
 
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 nye hjemmeside er: www.s-smck.dk 
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NB! Hvis der er nogle af de ærede medlemmer som kun ne tænke sig, at spille 
veteranfodbold her i denne sæson, kontakt da Ole Tr ier eller Jørgen Rasmussen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


