Nyhedsbrev nr. 01. 2010.

Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til
generalforsamling i S.M.C.K.
Søndag den 28 - 03 kl. 14.00 i vores klublokaler
på Egegården, Egegårdsvej 3B. Espergærde
Husk det! også at det er sommertid og at urene
skal stilles en time frem.
Der vil blive serveret kage og kaffe – Øl og vand.
Der er også mulighed for at betale kontingent.

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. 14. marts 2009 kl. 12,00
6. Vedtagelse af kontingent for år 2010 / 11.
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
8. Eventuelt.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer.
1. Formand:
2. Næstformand:
3. Kasserer:
4. Bestyrelses medl. 1.
5. Bestyrelses medl. 2.
6. Suppleant nr. 1.
7. Suppleant nr. 2.

Jan Wiinberg
Michael Holmen
Ole Trier Nielsen
Frank Lyby
Kim Christiansen
Jan Snerle
Karsten Pileborg

på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg
på valg
på valg

.

Punkt 6. på dagsorden:
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 2010-2011 forsat er 150
kr. for gl. medlemmer.
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr.
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Vedtægter for Senior Motor Cykel Klubben - SMCK
Foreningens formål er: At samle en flok voksne mennesker, 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.

§ 2

Generalforsamlingen afholdes søndag ved sommertids 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, beskæftigelse, MC
mærke, model og størrelse.

§ 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.

§ 9

§ 10

b: SMCK ønsker ikke at optage medlemmer som er, eller har tilknytning til rocker relaterede
grupper.
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.
Foreningen SMCK er absolut upolitisk
Vedtaget på generalforsamlingen den 29-03- 2009
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Bestilling af tøj.

Sorte, med SMCK logo i hvidt tryk.
Hvid, med SMCK logo i sort tryk.
Grå, med SMCK logo i sort tryk.

T-shirt og sweatshirt mærkes med stort eller lille logo på bryst ______ eller ryg ______
T-shirt med tryk.

str._______ stk._______ Farve _____________ Pris 100,00kr.

Sweatshirt med tryk.

str._______ stk._______ Farve _____________ Pris 160,00kr.

Cap – kasket med tryk. str._______ stk._______ Farve _____________ Pris 85,00kr.
Pris i alt.

Kr.________

Medlems nr. ______
Dato.

/

Navn. __________________________________

-2009.

Med venlig hilsen – Jan Snerle.

Denne model er desværre udgået.
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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
otn@webspeed.dk
E-Mail

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

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

Best. No. 2. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Kofod Anchersvej 79 2.Th.
3060 Espergærde
E-Mail
kc44@youmail.dk

Suppleant 1. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

Suppleant 2. Jørgen lykke Rasmussen
Mobil 26795789

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

3230 Græsted
snerle@it.dk

48392580

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. (i kælder) 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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