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Referat af S.M.C.K. Generalforsamling 
2011. 
  
27. marts 2011 kl. 14.00 - Sæson 2011/12 
Afholdt på Egegården, Egegårdsvej 3 B, 3060 
Espergærde 
 
Tilstede: Bestyrelsen, samt et stort antal 
medlemmer 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning (udsendt til medlemmerne) 
4. Kasserens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Kontingent 
7. Valg til bestyrelse, samt suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Præcis klokken 14.00 bød formand Jan Wiinberg velkommen til de mange 
fremmødte medlemmer og en speciel velkomst lød til klubbens gamle 
formand, medlem nummer 1, Henrik Rasmussen, samt de nytilkomne 
medlemmer. 
Ad 1. Valg af ordstyrer 
Formanden foreslog herefter, på bestyrelsens vegne, Jørgen Rasmussen som 
ordstyrer.  
Jørgen blev valgt med akk. uden modkandidater. 
 
Ad 2. Valg af referent 
Efter at Jørgen havde takket for valget, blev han opfordret af bestyrelsen til, at 
foreslå Ole Hansen som referent.  
Dette gjorde han så og Ole blev valgt med akk. uden mokandidater. 
 
Jørgen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og at der kun 
var en ubetydelig mindre fejl i indkaldelsen, idet der var anført året 2010 i 
stedet 2011.  
Ikke alle de fremmødte havde observeret dette. 
 
Ad 3. Formandens beretning 
Formand Jan kommenterede den udsendte beretning.  
Han havde et par tilføjelser, idet han var lidt ked af, at der ikke var så mange 
som benyttede vores hjemmeside. Fremover vil referater mv. blive sendt til 
medlemmerne pr. mail. 
Derefter takkede han Kim Christiansen, som har valgt at takke af for denne 
gang fra bestyrelsesarbejdet. Kim har gjort et stort stykke arbejde for klubben 
og har bl.a. været web-master for klubbens hjemmeside. Alle kunne bifalde 
roserne til Kim. 
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Beretningen blev vedtaget med akk. 
 
Ad 4. Kasserens beretning 
Kasserer Ole Trier Nielsen gav et par kommentarer til klubbens regnskab.  
Vi har i de svundne år brugt flere penge end der er kommet ind og grundet dette, har vi 
måttet tære lidt på formuen.  
Det er dog ikke mere ugunstigt, end der stadig er pænt overskud- trods alt. 
 
Beretningen blev vedtaget med akk.  

Ad 5. Indkomne forslag 
Ordstyreren måtte konstatere, via bestyrelsen, at der ikke var tilgået nogen forslag til 
klubben. 
 
Ad 6. Kontingent for den nye sæson 
Kasseren og formanden forelagde bestyrelsens forslag til kontingen for den nye sæson.  
Forslaget gik ud på en nulløsning, idet bestyrelsen mente, at klubben skulle fortsætte med 
samme kontingentsatser, som i foregående sæson. 
  
Dette blev vedtaget med meget høj og lang akk. 
 
Ad 7. Valg til bestyrelse 
Første valg var næstformand. Michael Holmen ønskede genvalg og han blev lynhurtigt 
valgt med stor akk. 
 
Kasseren blev også valgt hurtigere end ordstyreren og referenten kunne følge med, også 
her med stor akk. 
 
Bestyrelsesmedlem Kim Christiansen havde valgt at takke nej til at fortsætte i bestyrelsen, 
-som nævnt andetsteds i referatet, og i stedet blev Jan Snerle foreslået af bestyrelsen. 
Han blev valgt med stor akk. 
 
Dan Snerle dermed ikke kunne vælges igen som 1. suppleant, blev som bestyrelsens 
forslag, 2. suppleanten Karsten Pileborg, valgt til 1. suppleant. 
Også her igen, med stor akk. 
 
Da pladsen som 2. suppleant derefter blev ledig, foreslog bestyrelsen Jan Marker.  
Han blev valgt med vild og hysterisk akk. uden modkandidater. 
 
Ordstyreren ønskede alle i den nye bestyrelse god vind i den kommende sæson og efter 
at bifaldet havde lagt sig, fortsatte generalforsamlingen.  
 
Ad 8. Eventuelt 
Da der ikke kan vedtages noget under dette punkt, blev der i stedet talt om forskelligt. 
 
Jan Snerle orienterede om klubtøj og medlemmer kunne nu bestille dejlige T-shirt med 
mere. 
 
Kjeld Thorsen ville gerne høre om stemningen for ugedagen for årets åbningstur. Han 
efterlyste medlemmernes mening om det skulle være en lørdag eller søndag. Efter lidt 
snakken og håndsoprækning på må og få, enedes medlemmerne, om en søndag i april. 
(HUSK: Med madpakke). 



 3 

 
Formanden lod medlemslisten gå rundt sammen med lidt drikkevarer og bad 
medlemmerne om, at foretage evt. rettelser – på oplysningerne om sig selv, forståes. 
 
Michael Holmen roste stående, afgående bestyrelsesmedlem Kim Christiansen, for det 
store arbejde han havde gjort i årene og bad om et stort bifald for Kim.  
Efter dette, takkede Kim, for de smukke ord og bifaldet. 
 
Jørgen Rasmussen og (fru) Hanne inviterede den 10. september dette år, til lidt kalas, i 
deres svenske residens. Mere herom, vil senere tilgå medlemmerne. 
 
Efter lidt snakken rundt om det meget, meget lange bord, afbrød ordstyrer Jørgen 
forsamlingen og takkede for særdeles god ro og orden. 
Han ønskede på klubbens vegne, alle en rigtig god sæson på motorcykel og opfordrede til, 
at vi alle passer på os selv og de andre i trafikken. 
 
Generalforsamlingen startede klokken 14.00 
Generalforsamlingen sluttede klokken 14.18 (-du læste rigtigt) 
 

Ref. Ole Hansen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Formandens Guzzi under ombygning. 
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SMCK Åbningstur søndag 17. april 2011 
 

 Vi mødes på Statoil, Hovvej 
 Briefing om rute og kolonnekøsel  

 
Afgang kl. 10:00 
 
Ankomst kl. 11:15 til nyåbnet MC-Center, Xpedit cph, Farum 
Formiddagskaffe og præsentation af sidste nye BMW-modeller 
 
Afgang kl. 12:00 
 
Ankomst kl. 13:15 til Esrum Sø.  
Her er borde og bænke, hvor vi spiser vores medbragte frokost 
 
Afgang kl. 14:00 
 
Ankomst kl. 15:00 på McDonald’s Hørsholm 
En forfriskning efter eget valg – og betaling 
 
kl. 15:30 Tak for i dag - Fri hjemkørsel 
 
   30. marts 2011 / Kjeld Thor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 
 

Er det måske den nye BMW. 



 5 

Nyt fra sidste klubaften d. 6. april 2011.  
 
Vi nåede op på at blive hele 28 medlemmer til denne klubaften. Claus Nøhr (nu med 
kæreste) havde fået lokket hans far, til at bage nogle pragtfulde små Sarah Bernard kager. 
Disse blev indtaget til den obligatoriske klubkaffe, alt imens vi sludrede det bedste vi 
havde lært. 
Formanden lod klokken lyde kl. 19.30. hvorefter han holdt sin klubaftentale. Han fortalte 
om udstilling i Espergærde Centret, han lovede at finde en mulig dato som vi kunne skrive 
i nyhedsbrevet. Formanden fortalte også om en invitation fra 777érne, til at køre med 
Cancerramte børn fra Rigshospitalet. Det er planlagt til at foregå i forbindelse med deres 
træf lørdag d. 18. juni. Man møder op kl. 9.00. på træfpladsen i Hornbæk betaler 100 kr. 
Indtager noget morgenmad, inden man i samlet flok kører mod Rigshospitalet. Turen er 
arrangeret sammen med nogle andre motorcykel klubber, hvorfor man forventer at blive op 
imod 1000 motorcykler. 
Formanden fortalte at kniven ikke var blevet uddelt på generalforsamlingen fordi, Hanne 
og Jørgen (de personer som skal uddele den), har valgt at vente med at gøre det til 
Hartzenturen.     
Kjeld Thor fortalte om dette års åbningstur, som bliver søndag d.17. april med afgang fra 
Statoil kl. 10.00. han opfordrede os til at tage madpakke med. Turen vil bl.a. bringe os til 
Xpedit som har lavet et samarbejde med Triumph i Farum. 
 
Kjeld Thor nåede også lige at invitere os alle sammen med til en reception på 
Frihedsmuseet i København, i anledningen af en ny bog som skulle udgives, og som Kjeld 
Thor havde læst korrektur på. 
Arne fortalte at han ikke længere arbejder som buschauffør, så han regner med at få 
masser af tid til at køre i SMCK. Arne tilbød også at bage kage til næste klubaften. 
Han Snerlen tog imod bestillinger til SMCK tøj. 
Vi afsluttede dagen med en enkelt øl eller vand inden vi takkede af, der var i øvrigt kun 
meget få som var mødt op med deres MC!!!!! 
Mic 
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Betaling af kontingent for året 2011.                  
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb 
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2011, 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. 
 
 
 
Kommende ture.  
 
Lørdag d. 16. april kl. 9.00 til 16.00 
Åbenthus hos MP Odense, der bliver mulighed for at prøve BMW K1300S, F800ST, 
S1000RR, F650GS, R1200RT. 
Er du interesseret kontakt venligst Den Gamle Formand på mobil 2465 2171  
 
 
Søndag d. 17. april 2011  
Åbningstur se andet sted i dette nyhedsbrev. 
 
 
Lørdag d. 30. april 
MC udstilling i Espergærde Centret Vi mødes på Statoil kl. 10.00. med afgang mod 
Centret kl. 10.05.  
 
 
Onsdag d. 1. juni til søndag d. 4. juni 
Hartzentur 
 
 
Lørdag d. 18. juni 
Kl. 9.00. Vi mødes på 777érnes træfplads i Hornbæk. Betaler 100 kr. får morgenmad og fri 
entré. Kører sammen til Rigshospitalet for at køre med kræft ramte børn. Tilmelding til 
roadsgt.europe@templarknightsmc.dk 
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Uge 32 
Motorcykelfascination Brandbjerg 
Højskoleophold på Brandbjerg Højskole 7300 Jelling. Pris 4.500,00 kr. 
Se evt. Brandbjerg Højskoles hjemmeside om motorcykelfascination, eller kontakt 
kursusleder John de Summer-Brason på tlf. 2991 4729. 
Stephan deltog på kurset sidste år ham kan I også kontakte på tlf.  2674 8672. 
 
        

 
 

 
 
 
NB. Næste Nyhedsbrev udkommer den 10. maj med en opdateret 
Medlemsliste. 
 
   
 
 


