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Formandens beretning 2011 – 2012 
 
En ny sæson står for døren, og i forhold til sidste år er 
vi allerede nu kommet nådigt igennem vinteren.  
Allerede nu er der fine temperaturer og høj sol, så det 
ser da ikke så håbløst ud. Så vi håber at vi i år kan 
satse på mindre regnvejr, og mere sol og varme.      
 
Året som er gået. 
 
Der blev talt om at der havde været nogle gode arrangementer på 
klubaftnerne, men til gengæld har der i år ikke været den store tilslutning til 
Onsdagskøreturene.  
Der har i år ikke været så mange arrangerede ture, det kan måske skyldes, at 
det har været en noget regnfuld sæson. Men alligevel har der været flere 
højdepunkter, og flere traditioner, som vi fremover ønsker at holde fast i. 
 
Nye medlemmer. 
 
Vi har fået 10 nye medlemmer i år, vi er pt. 58 betalende medlemmer. Det er 
omkring det gennemsnit vi har haft de sidste par år.      
 
Klubaftner. 
 
Visse af onsdagsmøderne stopper lidt tidligt, men  har ikke indtryk af at de er 
fordi folk ikke bryder sig om at være der, jeg har indtryk af at folk hygger sig, 
når de er der. Så selv om at kaffekopperne bliver taget af bordet er det muligt 
at bliv lidt længere, og deltage i snakken omkring bordet.  
 Vi talte om at udvide vores onsdags arrangementer, til også at lave 
arrangementer, gerne på andre onsdage, med div. film, foredrag, GPS 
undervisning (Per Bjerregaard blev nævnt), (set i Touring Nyt: GPS - aften 
kontakt Jan A. Pedersen 42 550 660 eller jap@tourstart.org (det er gratis)). 
Jeg har mulighed for at låne en projekter til en passende lav pris, hvis vi f.eks. 
ønsker at se en film på en af aftnerne.  
Stefan har foreslået at man kunne lave garagemøder hos forskellige klub 
medlemmer, hvor interesserede kunne mødes og sparke dæk, udveksle 
løgnehistorier ect.  
  
Arrangementer og kommende tur forslag. 
 
Vandets dag i Sverige august 2012 og fremover, vil Karsten indfører som fast 
årlig tur.  
Græsted Veteran træf holder vi også fortsat fast i, ligesom Bakkens åbning og 
lukning, en åbnings og afslutnings turen sammen med Grillpølse turen til 
Frankies Onkel i Kulhuse, Snerlernes tur til Eremitagen, Mølletræf, 777ér træf, 
er faste tur arrangementer, som vi ønsker at fortsætte med i fremtiden.  
Den gang der var en fast tur ansvarlig var der flere køreture og en større MC 
kørsels aktivitet i Klubben.  
  

mailto:jap@tourstart.org
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Vi vil forsøge at opfordre nye evt. gamle medlemmer til at påtage sig dette          
 
hverv, eller bare foreslå og eller arrangere klub ture. 
 
Forslag til kommende nye ture: Stevnsfortet, Fregatten Peter Skram, Købenshavns havn, 
Havnerundfart, Andels landsbyen samt pølsevognen ved Munkholmbroen, 
 
Afslutningstur og fest. 
 
Det var et hyggeligt arrangement, både festen og turen, selvom det var en meget tåget og 
diset mens vi kørte. Folk kørte fint og respekterede kortegekørslen og det at blive sat af. 
Maden var sådan set god nok, men der var for meget hvidløg, vi vil meget gerne have 
Vibeke til at lave maden til næste år (Formand Jan har efterfølgende spurgt hende og 
Vibeke har sagt ja).  
Vi vil også fortsat gerne holde festen i selskabslokaler på KofoedAnchersvej. Vi skal fortsat 
have kage og kaffe på turen. Vi kunne evt. kunne evt. betale et mindre beløb for deltagelse 
i turen til kaffe ect. Vi vil fremover fortsat satse på at have gode vine til festerne, også til en 
rimelig pris både indkøb og udsalg. 
Vi skal være obs. på baren og hvem som står i den til næste år, vi er opmærksomme på at 
vi der satte vi nogle penge til, mange var særdeles grådige, og ikke så villige til at betale.  
Frankie indkøber nogle nye spillebriketter og en lille rullemaskine til næste års Frankies 
Amerikanske lotteri. Vi vil gerne til næste år have Finns diskotek www.c-kret.dk Vi skal 
huske at vi i god tid kan bestille numre til Jukeboksen, Ideen med sugekort er god. Jan 
gemmer Frankies kort på computeren, så vi kan genbruge filen de kommende år, måske 
med forskellig skrift fra år til år. 
Formandens bal og pligt kort skal også fortsætte, om end ideen med balkort måske skal 
ændres.  
Formanden har klaget til boligforeningen vedr. div. mangler på og vedr. lokalet. Vi håber at 
det bliver bedre til næste år. 
  
Økonomi. 
 
Vi har droppe vores abonnement til internettet, vi bruger det ikke, Ole ringer til Kim og 
laver aftale om opsigelsen.  
Ole gennemgået budget for klub festen. Det samlede underskud på festen udgør - 3.231 
kr. Men når alle udgifter er betalt, så har vi p.t. en kassebeholdning på + 2.900 kr. Det er 
en ret god balance at gå ud med i år, hvilket betyder at der også var til æbleskiver og 
Gløgg i december, samt penge nok, til at starte den nye sæson op. 
 
Kommunikation. 
 
Det er pt. to Midland systemer som er gængs i klubben vi vil offentliggøre en bærefrekvens 
i klubbladet, således at evt. nye interesserede, kan investere i systemer så de kan snakke 
med os andre.  
Nyhedsbreve 
Det har været lidt småt med historierne i år, vi vil fortsat opfordre medlemmer til at komme 
med artikler til vores blad, vi har en fornemmelse af at bladet bliver læst, og vi vil fortsat 
sende det ud på mail, men også ind på vores hjemmeside. Vi ser ingen grund til at lave 
bladet om. 
 
 
 

http://www.c-kret.dk/
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Billeder og Hjemmesidde. 
 
Marker har lagt alle billeder ud på galleriet, Marker fundere over en måde at sætte lås eller 
kode på, vi fik en snak om det. Vi enedes om at konstatere at der er mulighed for at lave 
både kode og lås, men vi vil afvente at se behovet. 
Vi fik drøftet muligheden for at kunne tilmelde sig evt. ture på en klubkalender, men har 
valgt at se bort fra den indtil videre.  
Vi talte om at bruge en bestyrelses aften til at gennemgå hjemmesiden samlet, for at 
komme med gode ideer til evt. ændringer.  
  
Nye tiltag. 
 
Jan Marker har lavet et rigtigt godt stykke arbejde med den ny hjemmeside, og den er 
blevet rigtig god og overskuelig.    
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Generalforsamling. 
 
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til general- 
forsamling i Motorcykelklubben S.M.C.K.  
 
Søndag den 25 - 03 - 2012 kl. 14.00 i vores klublokaler på 
Egegården, Egegårdsvej 3B. 3060 Espergærde 
 
Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest  
torsdag den 1. marts.  
 
Der vil blive serveret kage og kaffe – Øl og vand.  
Der er også mulighed for at betale kontingent for 2011. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Valg af referent. 
3. Beretning ved formanden.   
4. Beretning ved kassereren. 
5. Indkommende forslag.       
6. Vedtagelse af kontingent for år 2012 / 2013 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
8. Eventuelt.  
 

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer. 

1. Formand:  Jan Wiinberg ønsker genvalg  
2. Næstformand: Michael Holmen ikke på valg   
3. Kasserer:  Ole Trier Nielsen ikke på valg   
4. Bestyrelses medl. 1. Frank Lyby  ønsker genvalg    
5. Bestyrelses medl. 2. Jan Snerle  ikke på valg    
6. Suppleant nr. 1. Karsten Pileborg ønsker genvalg   
7. Suppleant nr. 2.  Jan Vesth  Marker          ønsker genvalg   
 
. 

Punkt 6. på dagsorden: 
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 2012-2013 forsat er 150 kr.  
For gamle. medlemmer. 
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr.  
 
 
Vel mødt søndag den 25 marts kl. 14,00 – husk at vi er gået over til sommertid.  
 

 
Med venlig hilsen  
Formand Jan.  
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Så er der Biograftur til Palads i København. 
 
Onsdag den 11. april kl. 19:00             
 
Instruktører:  
Richard De Aragues  
Skuespillere:  
Guy Martin  
Genre:  
3D, Dokumentar  
Spilletid:  
1 time 41 minutter (ekskl. reklamer og trailers)  
Originaltitel:  
TT3D: Closer to the Edge  
Copyright:  
Miracle Film  
Resume: 

'TT3D - Closer to the Edge' er den tempofyldte historie om at tage sine valg, menneskelig 
udholdenhed og om styrke og viljen til sejr. 

'The Isle of Man Tourist Trophy' er det største motorcykel - gaderæs i verden og den 
ultimative udfordring. Løbet har altid krævet det yderste af sine deltagere og en indsats 
langt ud over det almindelige. Mange har måttet betale den højeste pris i deres stræben 
efter sejrstrofæet. 

'TT3D - Closer to the Edge' blander hæsblæsende scener fra vejene med en fortælling 
om faktorerne, der motiverer dem, som risikerer alt for at vinde løbet. Filmen vises i 3D. 

Der er bindende tilmelding 80kr. pr. sæde. Togbilletten er en Orange bytur til 59 kr. som 
gælder fra kl. 16:00 til 04:00 den købes på stationen. 

 

Vi tager fra Espergærde station kl. 18:03 og er på KBH hovedbanen xx 
 
Efter filmen kunne vi måske tage en enkelt pilsner inden vi vender snuden hjemad.   
 
Tilmelding til formand Jan. Seneste på næste klubaften 04 - april.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kino.dk/personer/richard-de-aragues
http://www.kino.dk/personer/guy-martin
http://www.kino.dk/kategori/movie-genre/3d
http://www.kino.dk/kategori/movie-genre/dokumentar
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SMCK weekend i Sverige.         
 
 
Dato: 1-2-3 juni 2012 
 
Sted: Knutstorp 1052, Kågeröd, Sverige 
 
Program: 
 
Fredag: Ankomst som det passer folk fra kl 17 på adressen. Der bestilles mad omkring kl 
19, så spisning ved 19:30 tiden. Resten af aftenen skal der hygges…. 
 
Lørdag: Morgenmad fra kl. 0730. Vi sørger for kaffe/the, toast, ost, spegepølse og 
marmelade. Har man andre lyster kan man selv medbringe. 
               Kl. 09:15 fløjtes til afgang for en lille runde i det svenske. Frokost står man selv 
for… vi kommer forbi en udmærket grill i Höör hvor der kan købes meget forskelligt og 
godt. Er hjemme i løbet af eftermiddagen. Landingsøl skal stadig være en del af 
traditionerne… selv i Sverige. Aftensmad bliver på grill i haven… eller fra grill igen hvis 
man ikke gider at stå for maden selv.  
 
Søndag: Morgenmad fra 0730. Smalltalk, pakke sammen og fise af når det passer hver 
især. 
 
Vi står for: Morgenmad - kaffe/the, pastasalat, flute og chips… Pris 70-75 kr. for hele 
weekenden (betales ved tilmeldingen) senest klubaften i maj. Eller på min mob tlf. 
26795789.  
 
Generelt: Medbring selv: Drikkevarer, mad til grillen lørdag. Svenske penge til pizza 
fredag og frokost om lørdagen. Dem der sover inde skal selv have sovegrej med. 
Vi kan have lidt med i bilen fredag eftermiddag så hvis i vil slippe for at slæbe for meget. 
  
HUSK: Svensk alkohol politik…. 0 promille… og de mener det… også dagen efter!!! 
 
Der er stadig 8-10 ledige pladser indendørs i køkken og stue samt i garagen. 
 
Telt og hvad dertil hører. 
 
Kendte tilmeldinger: Hr. og fru 
Wiinberg, Karin og Bent, Sisser og 
Jan (i rød barak) som sidst. 
Lotte og Jan Snerle (i 06) skal ikke 
tages bogstaveligt..  
Lisa og Frank (i 69) kan tages 
bogstaveligt  
Lone og Kim ( ”kontoret”) 
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Bakkeåbning – Torsdag den 29. marts. 
 
Så er dagen endelig kommet hvor foråret og en af Danmarks store MC begivenheder løber 
af stablen, nemlig Bakke åbningen torsdag den 29 marts. Metrologerne har ikke lovet så 
godt vejr som sidste år, men om alle omstændigheder er det start af sæsonen, så vind og 
vejr må vige, for en flok forårskåde MC er.  
 

Der vil blive kørt i to hold, dem der ønsker at køre ind til Nørrebrogade, de starter fra 
Statoil i Espergærde kl. 17,00, og til dem der ikke har lyst til at køre med ind i gaden, men 
vil du ud og kigge, og hygge dig med en kop kaffe i mere trygge omgivelser, så er det til 
Jorden drejer turen går til. Vi mødes på Statoli kl. 18,00. Vær opmærksom på at Jorden 
Drejer har lukket på grund af det fremtidige arbejde med at lave den nyeVej / havnetunnel.  

Husk at om alle omstendigheder at tage noget kaffe med til at varme jer på, og en bid 
kage vil da heller ikke være af vejen.   

Politiet forventer, at et større antal motorcyklister - der er normalt mellem 3-5.000 – der vil 
mødes ved Nørrebro Station for at køre til Dyrehavsbakken i samlet trop.  

Jeg har læst på Politiets hjemmeside, at de vil være til stede, og tage stikprøver og tjekke 
motorcykler for fejl og mangler og andre ulovligheder, så pas på derude.  

Tidsplan og rute.  

Optoget starter kl. 19:00 fra Nørrebro og kører ad denne rute:  

Nørrebrogade - Lygten - Tagensvej - Tuborgvej - Strandvejen - Kystvejen - Strandvejen - 
Dyrehavevej - Christiansholmsvej - Klampenborgvej - Dyrehavsbakken.  

Politiet forventer, at der går 1-1½ time, før alle er nået til Bakken.   

En stor del af Bakkens p-plads er denne aften fyldt op med motorcykler.  

God fornøjelse  Jan. 

 
 
 
 
 
 

 

 

       


