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Generalforsamling . 
Dagsorden : søndag den 29 -03- 09 
 

1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense 
 

2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 
 

2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). 
Godkendt. 

 
3. Beretning ved kassereren.  

 
4. Ole orienterede at økonomien hænger fint sammen, der er overskud. 

 
5. Indkommende forslag - skal være formanden i hænde seneste         

    
Søndag den. 15. marts 2009 kl. 12,00 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden 1. marts. Ændringer 
vedtaget. 
 
§1C tilføjes: 1 stemme pr. medlems nummer 
 
§1 D: bestyrelsen kan give dispensation i forhold til § 1 A – B 
 
§2 stk. 5: indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts.  
 
§4 Navn og adresse og relevante oplysninger.  
 
§8 der tilføjes: hvorefter bestyrelsen tager stilling til medlemskabet på 
førstkommende bestyrelses møde. 
 
§9 tilføjes: hvis der ikke bliver betalt bliver man slettet af smck,  
Dette blev vedtaget på generalforsamlingen d. 29/3 2009. 
 
6. Vedtagelse af kontingent for år 2009 / 10. Kontingentet bibeholdes 150 kr. 
og 200 kr. for nye medlemmer.  
 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
 
8. Eventuelt.  Der blev snakket om indkøb af computer til bestyrelsen. 
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Valgt blev følgende bestyrelsesmedlemmer . 
 
1. Formand:  Jan Wiinberg ikke på valg   
2. Næstformand: Michael Holmen genvalgt 
3. Kasserer:  Ole Trier Nielsen genvalgt 
4. Bestyrelses medl. 1. Frank Lyby  ikke på valg  
5. Bestyrelses medl. 2. Kim Christiansen genvalgt 
6. Suppleant nr. 1. Jan Snerle   genvalgt 
7. Suppleant nr. 2.  Karsten Pileborg  valg  
 
 
 
 
Formanden fik overbragt en formandsstok af næstformanden Mic og Erik Pade, for hans 
store arbejde, stokken er til evigt eje. 
 
Der var mødt 35 medlemmer op til generalforsamlingen 
 
Ordstyrer: Søren Torense 
Referent: Henrik Rasmussen 
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Vedtægter for Senior Motor Cykel Klubben - SMCK 
 

Foreningens formål er: At samle en flok voksne menn esker, som ønsker at køre på motorcykel med 
hinanden. 

 
§  1 a: Alle medlemmer skal være i besiddelse af førerbevis til motorcykel.  
 b: Alle medlemmer skal være i besiddelse af en motorcykel. 
 c: Medlemskabet gælder hele husstanden, en stemmeret pr. medlems nr.  
 d: Bestyrelsen kan, i specielle tilfælde, give dispensation i forhold til § 1. stk. a og b. 

            
§  2 Generalforsamlingen afholdes søndag ved sommer tids begyndelse 

Dagsordnen til generalforsamlingen er som følger: 
 

 1) Valg af ordstyrer. 
 2) Valg af referent. 
 3) Beretning v/formanden, evt. vedlagt som bilag til mødeindkaldelsen.   
 4) Beretning v/kassereren. 
 5) Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 1. marts.  
 6) Vedtagelse af kontingent. 
 7) Valg af bestyrelsen, herunder suppleanter. 
 8) Evt.  
 
§  3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af: Formand, næstformand, kasserer,  

2 menige medlemmer samt 2 suppleanter.   
  

a: Formand og bestyrelsesmedlem nr. 1 er på valg i lige år.  
Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem nr. 2, er på valg i ulige år.  
Suppleanter er på valg hvert år.  

 
§  4 Alle medlemmer vil blive opført i et internt kartotek, med navn, adresse og relevante 

oplysninger. 
 
§  5 Generalforsamlingen fastsætter et rimeligt kontingent. 
 
§  6 Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
 
  
§  7 Bestyrelsens opgave er: 

At arrangere fællesture. At der bliver udsendt nyhedsbreve til medlemmerne i køresæsonen, 
som strækker sig fra sommertids begyndelse til sommertids afslutning. At sørge for 
medlemmernes ve og vel på cyklen. Sørge for at der bliver afholdt sæsonafslutnings tur og 
fest, lørdag ved sommertids afslutning. Bestyrelsen kan til hver en tid uddelegere opgaver til 
øvrige medlemmer.  

 
§  8 Medlemmer optages efter anbefaling af nuværende medlemmer, hvorefter bestyrelsen på 

førstkommende bestyrelsesmøde tager endelig stilling til medlemskabet.   
Ansøgningsbanket fås hos bestyrelsen.    

  
a: Man må gerne som SMCKér, være medlem af andre foreninger eller motorcykelklubber. 

  
b: SMCK ønsker ikke at optage medlemmer som er, eller har tilknytning til rocker relaterede 
grupper. 

 
§  9 Medlemskabet er gældende når årskontingentet for perioden er betalt, dog senest 1. maj. – 

Hvis der ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af SMCK.   
 
§ 10 Foreningen SMCK er absolut upolitisk 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 29-03- 2009 
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Betaling af kontingent for året 2009.                  
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb 
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2009, 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. 
 

 
 
 
 
Nyt fra sidste klubaften. 
 
Der dukkede i alt 22 medlemmer op, og vi hyggede os gevaldigt med Arnes lækre kage, 
en SMCK kagemand. 
 
Formanden refererede fra Generalforsamlingen. 
 
Det blev oplyst at bestyrelsen har købt en brugt bærbar Computer til 1.000. kr. 
 
Kjartan har lovet, at forsøge at overtale hans kone, til at bage snegle til næste klubaften. 
 
Der blev gjort reklame for MC. Udstilling i Espergærde Centret d. 25. april, samt Keld 
Thors åbningstur d. 26. april. 
 
Formanden havde fået invitation pr. mail til Møllens MC`s Mølle Rally d. 23. maj, det er 
samme weekend, hvor flere SMCKére er på Tysklandstur, vi håber at nogen af de 
hjemmeblivende vil tá imod tilbuddet og repræsentere klubben. 
mollensMC.senior@gmail.com  
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Kommende arrangementer 
 
Der bliver MC udstilling i Espergærde Centret lørda g d. 25. april  på Vestretorv ved 
Nordea, vi mødes til briefing på Statoil kl. 9.00. – mere herom senere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstur 2009 Rundt om København, steder du aldri g ser. 

     
Åbningsturen går rundt i Nordsjælland og i yderkanten af København. Vi skal besøge 
steder, hvor vi normalt aldrig kommer og se ting, vi normalt ikke ser. Vi mødes på Statoil 
søndag den 26. april. Turen starter kl. 10 og vi kører ad en rute, som fører os ud på nogle 
af Nordsjællands smukkeste veje gennem mindre landsbyer, for til sidst at ende ude på 
Amager. Vi spiser vores medbragte madkurv ved Amager Strandpark, hvorefter turen går 
videre til Holmen, Kristiania, Operaen og Langelinie. Her bliver mulighed for at købe is, se 
på krydstogtskibe og mødes med de lokale mc-freaks, der er ude og lufte cyklerne.  
Her slutter turen, hvorefter der er fri hjemkørsel.  
                                             
Venlig hilsen Kjeld Thorsen 
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LIDT HISTORIE MØLLE·RALLY 
 
I 1978 blev Mølle Rally afholdt for første gang ved Hørsholm Mølle. De første 24 år blev 
Mølle Rally afholdt af Møllens MC Hørsholm og siden af Hørsholm Mølle MC. 
Nu har Mølle Rally igen set dagens lys og i år 2008 blev Rallyet kørt af 72 
deltagere. Igennem alle årene har motorcyklister fra begge sider af Øresund været 
repræsenteret. 
I slutningen af firserne var der rekord deltagelse med over 250 kørere. 
Arrangør af Mølle Rally 2009: Møllens MC Senior. 
* * * 
Vi fra Møllens MC Senior, vil gøre vores bedste, for at dagen skal blive en god oplevelse 
og vi glæder os til at se dig / jer. 
 
Med venlig hilsen 
Møllens MC Senior 
 
 

MØLLE·RALLY 
Lørdag, den 23. maj 2009 
Mølle Rally 2009 
Lørdag, den 23. maj 
Start og mål: Hørsholm Mølle 
Ved Møllen 
DK–2970 Hørsholm 
Tidspunkt: Start fra kl. 11oo til 13oo 
Deltagergebyr: D.kr. 50 pr. person 
inkl. Kaffe og Sandwich 
Løbets længde: ca. 80 km. 
Præmier: Der vil efter løbet blive overrakt 
pokaler til de tre bedste. 
Arrangør: Møllens MC Senior 
Sekretariat: 45 86 74 30 eller 61 60 69 24 
e-mail: MollensMC.senior@gmail.com 
 
Du / I inviteres hermed til Mølle Rally 
Lørdag, den 23. maj 2009 
Mølle Rally er et motorcykelrally, hvor alle kan deltage uden særlige forudsætninger. 
Det eneste der kræves er en motorcykel, der kan køre, og ikke mindst en livlig fantasi. 
Mølle Rally er et rally, hvor der køres efter et kort som udleveres ved start, samt opsatte 
skilte der angiver ”Mølle Rally”. 
Der kan overnattes i eget telt ved Hørsholm Mølle.Der er adgang til WC og håndvask. 
Ved mål på Hørsholm Mølle, vil der blive serveret en sandwich samt en kop kaffe til alle 
deltagere. 
Lørdag aften er der sammenkomst for deltagere,hvor der kan købes øl / vand og pølser. 
 
Med venlig hilsen 
Møllens MC Senior 
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SØLVBRYLLUP HOS KARSTEN OG CHRIS DEN 7. APRIL 2009.  
 
Klubben var inviteret og vi i alt 13 medlemmer som mødte op heraf var der 6 stk. på 
motorcykel . Vi kørte fra Statoil tanken 6.30 så vi kunne nå at være fremme til kl. 7.00 til 
fælles morgensang. Efter vel overstået sang, blev der budt på kaffe, dejlig morgenbrød og 
en ”enkelt”. Der blev snakket og der blev hygget om os.  
 
Tillykke med de 25 år og pøj pøj med de næste 25. 
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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    Kløvermarken 15          3060 Espergærde  49132487 
Mobil 28405487 / 23623848  E-Mail  afd10@mail.dk   janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Skovparken 10 2. tv.     3060 Espergærde  49170783 
Mobil 23650310  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       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  kc44@youmail.dk  
 
Suppleant 1.  Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle@it.dk  
 
Suppleant 2.  Karsten Pileborg   Holmegårdsvej 16       3100 Hornbæk         
Mobil 20999596  E-Mail   kpileborg@ofir.dk  
 
Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et 
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderen) 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 æn dringer til medlemslisten (mail og adresse) det er 
vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udse ndelse af nyhedsbrevet. 

 

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kassern es konto nr.  2259 - 8474441955 

 

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk 

 

 


