Nyhedsbrev nr. 07. 2008.

En anderledes dag på Egegården søndag
den 8. September.
Der var kaldt til fælles samling på Egegården,
SMCK er en del af dette fællesskab, som består af
14 foreninger som bruger lokalerne på Egegården,
Egegårdens bestyrelse havde lavet et kæmpe
forarbejde til dette arrangement.
Der var opstillet boder/telte for de forskellige
foreninger, hvor de udstillede deres kunnen og
gøren. Der var en god stemning med levende
musik, og folk hyggede sig med deres picnickurve på plænen.
Smck havde arrangeret sig på parkeringspladsen Ved Bækken og
Egegårdsvej, hvor vi havde gode tilkørselsforhold, det var let at komme ind
og ud fra pladsen, og et godt overblik over området.
Ole
og
datteren
Emilie, og mig
var de første
der mødte op,
efterfulgt
af
Mic, Stephan,
Mads, Bo, 100
manden,
og
Bjarne
som
havde
taget
den firhjulet,
for som han
sagde,
så
vejret
lidt
uldent ud, men vi oplevede kun et par enkle dryp på hele dagen. Peter el
dukkede også op for at sige hej, som han sagde, var han lige kørt efter
smøger, det var i hvert fald det han havde sagt til konen derhjemme, på sin
gamle 1200 cm2 Harly Davison fra 76, flot cykel i betragtning af alderen.
Vi gik og sparkede lidt dæk, Stephan gik og blev lidt smålun på Mads`
Suzuki V. Storm, så Mads kunne ikke andet end at tilbyde ham en tur på
sin motorcykel, hvilket Stephan heller ikke afslog.
Vi blev enige om at vi ikke kunne køre tur med børn og voksne, på tom
mave, så vi begav os mod den store sal hvor der var gratis sildebord, og
hvor Espergærde Jazz klub underholdte.
Mætte og tilfredse var vi klar til at køre vores første tur med børn, Oles
datter holdt stædigt fast på sin plads bag på farmand, og som hun ikke
fraveg på noget tidspunkt på hele dagen, flot gået. Vi andre fik placeret en
på bagsædet, og af sted gik det, ned af Hornbækvej til Strandvejen, videre
af Mørdrupvej til Kongevejen og Kvistgård og ned af Hornbækvej igen til
Egegården.
Vel tilbage dukkede Franky og Lisa op, så skulle vi da lige ind og sluder lidt
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og have kaffe og kage inden vi
kørte en tur mere, denne gang
fik vi lokket et par lidt skeptiske
voksne med ud at køre, blandt
andet
formanden
for
Egegården, men det gik godt,
og de takkede da også for
turen, den ene mente nok han
fortjente en bajer efter turen.
Vi pakkede sammen, og Ole
med Emilie, Mads, Mic, 100
manden og jeg selv blev enige
om at køre en tur ud i den
grønne natur, Mic lage for, og
guidede os rundt på de små
veje som han er så god til, vi
endte ved Micks sommerhus,
hvor vi blev tilbudt en enkelt
pilsner på terrassen.
En dejlig afslutning på en hyggelig dag, tiden gik og vi blev enige om at vendte snuden
hjemad, vi tog turen af strandvejen hjem, mon ikke lille Emilie blev lidt øm i sin bagdel efter
sin første tur på motorcykel.

Formand Jan.
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Kommende ture.
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)

Lørdag d. 25. oktober

Afslutningstur og Afslutningsfest
Vi ved allerede nu, hvem som skal
lave maden, vi ved også hvem der
arrangere afslutningsturen, Claus
Nøhr, Bjarne og Karsten Pilborg
indgår sammen med bestyrelsen i
festudvalget.
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Nyt fra sidste klubaften 03 september.
Vi blev i alt 17 medlemmer som mødte op til hyggeligt samvær i vores
klublokaler på Egegården. Vi nød den velbryggede kaffe samt Frankie og
Lisa´s kage.
Der blev gjort lidt reklame for foreningsdagen d. 8.september på Egegården,
samt for Snerlernes Arresøtur rundt, onsdag d. 17. september og Claus
Linne´s bryllup i Værløse kirke lørdag d. 20. september og Maglesøturen
søndag d. 28. september. Formand Jan tager kage med til næste klubaften.
Claus Nøhr. Karsten Pilborg og Bjarne har sammen med bestyrelsen, meldt
sig til afslutningsfestudvalget.

OBS OBS OBS!!!! Olieaften i Gunderød.
Sidste frist for tilmelding til olieaften onsdag den 24 kl. 19. i Gunderød ved
Hørsholm. Mail til mig inden Søndag den 14 sept., ellers vil aftenen blive
aflyst. Jorgen_lykke@hotmail.com
Jørgen
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Så nærmer tiden sig for vores afslutnings tur, og fest d. 25. oktober.
Afslutnings turen starter kl. 10.00 fra Statoil og vi forventer at være tilbage omkring kl.
15.30. Hvor turen går hen vides ikke i skreven stund, mere om det i næste nyhedsbrev.
Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Grydemosens festlokale på Blommevej 38 i
Espergærde.
Vi skal have en pragtfuld buffet. Drikkevarer, øl, vin, vand og spiritus vil blive solgt til en
passende lav pris (overskuddet går til klubklassen).
I år vil vi også indkøbt spiritus, ingen behøver således at medbringe deres egne drikkevarer.
NB! Husk at hver deltager skal medbringe en ”gave” til mindst 25 kr. som udloddes i
Frankies lotteri.
Derudover hilses sponsorgaver også velkomne til det store lotteri. De kan medbringes til
festen eller afleveres på Frankies Mc kennel, Godthåbsvej 21 Espergærde.
I øvrigt vil vi glæde os til at opleve en masse festlige indslag til afslutnings festen, alle
initiativer vil blive værdsat.
Der vil ikke være levende musik. I stedet vil bestyrelsen skiftes til at stå i baren, og sælge
Vin, øl, vand, og spiritus samt vende plader.

Klip ------------------------ Klip --------------------------- klip ------------------------------- Klip ----------------------------- Klip ------------------------ Klip

Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag den 25. oktober 2008 kl. 18.00.
I festlokalerne på Grydemosegården, Blommevej 38, Espergærde.
For prisen på 200,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og under
holdende aften.
Der vil i år blive udleveret et gratis sugekort på 5 genstande eller en flaske vin
pr.person til denne aften.
Husk at medbringe en gave pr. deltager til Frankie´s lotteri.
Større sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060
Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.
Navn og medlemsnummer:_________________________
Vi kommer_______________________personer, vedlægger _______________Kr.
Slippen og tilmeldingen og betalingen kan foregå på klubaften.
Sidste frist for tilmeldingen er d. 19. oktober til Ole Trier eller formand Jan.
Der kan betales på klubaften, eller direkte på klubbens konto nr. 2259-8474441955,
med angivelse af medlemsnummer.
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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.
Egegårdsvej 3 B. 3060 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 også ud af det.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487 / 23623848

Kløvermarken 15
3060 Espergærde 49132487
E-Mail
afd10@mail.dk janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22683820

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49170783
E-Mail
holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
E-Mail
otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
fjep@privat.dk
E-Mail

Best. No. 2. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Koglevej 8 C
E-Mail

3060 Espergærde 49134812
kc44@youmail.dk

Suppleant 1. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

3230 Græsted
snerle@it.dk

Suppleant 2. Jørgen lykke Rasmussen
Mobil 26795789

Klintarp 2265, 264 92 Klippan, Sverige
E-Mail
Jorgen_lykke@hotmail.com

48392580

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 træf og ture.
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.
Ved indbetaling af kontingent og diverse er kasserens konto nr. 2259 – 8474441955
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk
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