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Referat af generalforsamlingen 2013-
03-31 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer.  
Jørgen er valgt, igen. 
 
2. Valg af referent.  
X formanden, valgt igen. 
 
3. Beretning ved formanden. (sendes ud inden generalforsamlingen).  
Åbningsturen er rykket ca. 14 dage.  
Ellers holder formanden sig til det udsendte.  
Salg af Egeården er måske en storm i et glas vand. 
Lille debat om øgning af medlemstallet. 
 
4. Beretning ved kassereren. 
Kassereren syntes der er for mange penge i kassen, men er tilfreds. 
 
5. Indkommende forslag. Ingen forslag. 

 

6. Vedtagelse af kontingent for år 2013 / 2014 

Kontingentet bibeholdes på kr. 15o.-, nye medlemmer betaler kr. 200.- 

 

7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
Se nederst i referatet! 
 
8. Eventuelt.  
Forslag om levende musik til afslutningsfesten. 
Snak om sugekort til afslutnings festen, er det en god ide, eller? 
 
1. Formand:  Jan Wiinberg ikke på valg  
2. Næstformand: Michael Holmen ønsker genvalg  
3. Kasserer:  Ole Trier Nielsen ønsker genvalg  
4. Bestyrelses medl. 1. Frank Lyby  ikke på valg    
5. Bestyrelses medl. 2. Jan Snerle  ønsker genvalg 
6. Suppleant nr. 1. Karsten Pileborg ønsker genvalg   
7. Suppleant nr. 2.  Jan Vesth  Marker          ønsker genvalg 
Alle genvalgt, ingen mod kandidater. 
 
 
Referent: X formand, Henrik Rasmussen. 
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Nyt fra sidste klubaften. 
 
Denne solbeskinnet april aften dukkede der 30 medlemmer op til klubmøde, rigtigt flot i 
betragtning af at vi lige havde afholdt Generalforsamling om søndagen. 
Stephan havde overgået sig selv med bagværk udformet som motorcykler, chokolade 
kage og småkager det så meget fantastisk ud. Lisa og Frank er kagemand til næste 
klubaften den 1. maj. Formanden aflagde referat fra Generalforsamlingen, der var 38 
medlemmer mødt op, under eventuelt var der snak omkring vores sugekort, om de skulle 
være gyldige i to år, og forslag om levende musik, bestyrelsen vil tage det op på et 
bestyrelsesmøde. 
Per fortale omkring Polen turen, Jan Snerlen havde 2 onsdages og 2 søndages ture, som 
er beskrevet længer inde i bladet.  
Åbnings turen er udsat til den 21 april på grund af det hårde frostvejr.  
Jan Marker overtog vandrekniven for sit arbejde omkring hjemmesiden. Pileborg ønskede 
Jan held og lykke med kniven det næste år.  
Der udsendes en medlemsliste 7 maj, når alle har fået chance for at betale kontingent til 
den 1 maj.  
Velkommen til Thomas Gravbæk, Mikael Le Dous og Jess Tromborg. I er kommet på 
medlemslisten.  
Kommende ture, medlemslisten vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
Der er købt små flasker med rødvin/hvidvin de kan købes for 15 kr.  
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MC udstilling i Espergærde center. 4. maj.  
Vi mødes kl. 10,00 ved Nørretorv, bruger indgangen ved Irma, med nypudset motorcykler.   
 
Åbningstur søndag den 21. april. 
Afgang fra Statoil kl. 10,00 husk madpakke, kaffe eller hvad man vil nyde, turen går mod 
syd. Hvis der er frost og sne bliver den udsat igen.  

 
Søndag den 5. maj 2013 – Tur til Gavnø Slotspark. 
Tur til Gavnø Slotspark og se på mange forskellige tulipaner. Pris for at komme derind 
koster kr. 95,00 pr. pers. 
Efter turen i slotsparken kører vi videre ad små veje op om Tulstrup sø og afslutter på 
Mosehuset i Borup. 
Vi kører fra tanken kl. 10.00. Dem som vil køre langsommere end hastighedsgræserne på 
motorvejen kan køre tidligere hjemmefra og vi mødes på tanken i Tappernøje kl. 11.00. 
Dem der kører  i forvejen bedes give mig besked. 
 
Jan Snerle 
 

Julemærkehjemmet lørdag den 25. Maj  
Mere info til næste klubblad  
 

Onsdag den 12. juni 2013 – Tur til Eremitageslottet. 
Den årlige tur til Eremitageslottet og videre til Skovlyst i Hareskoven. 
Vi kører fra tanken kl. 18,30 og til Eremitageslottet.  Husk at tage kaffe/kage med 
hjemmefra da vi ikke kan købe noget ved slottet. Efter pausen kører vi til Hareskoven, hvor 
vi kan købe kaffe, øl eller vand. 
 
Jan Snerle 
 

Onsdag den 19. juni 2013 – Tur Arresø rundt. 
En lille aftentur rundt om Arresø. 
Vi kører fra tanken kl. 18,30. Tag selv aftenkaffen/kagen med. 
 
Jan Snerle 
 

Søndag den 30. juni 2013 – Tur til Vestsjællands bilmuseum. 
 
Vi kører fra tanken kl. 10.00 ad mange små veje op til Tissø. Det koster kr. 60,00 pr. pers. 
at komme ind på museet. 
På vejen hjem vil vi køre forbi Maglesø traktørsted hvor vi kan købe en kop kaffe. 
Jan Snerle 
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29. august 2013 - Sensommertur til Polen. 

Nu har I chancen for at opdage det spændende Nordpolen. Tag cyklen og 

ægtefælle/kæreste med på tur sammen med os og tag på en tur tilbage i tidsmaskinen. 

Når der køres på lokalveje i Polen udenfor de større byer, minder det meget om Danmark 

for 40 – 50 år siden. 

Jeg arrangerer en tur til Nordpolen – nærmere betegnet til Villa Rusticana, der ligger lidt 

vest for Gdansk i den nordlige del af landet.  Turen vil hovedsagelig foregå på lokal- og 

hovedlandeveje med en forventet max-hastighed på 80-90 km/timen.  Enkelte 

motorvejsafsnit kan forekomme, men vi tilpasser hastigheden efter ønske, og laver 

strække-ben-pauser / tankninger efter ca. 1 times kørsel – eller hvad der nu passer ind i 

rytmen.  

Turen finder sted med tidlig morgenafrejse torsdag den 29. august 2013 – via fælleskørsel 

m. færge Gedser/Rostock – og hjemkomst i løbet af søndag den 1. september. Villa 

Rusticana er et hyggeligt landsted/kro ude på det polske land. Vi var tre gutter afsted 

sidste år på en tur, og ”faldt” ved en tilfældighed over dette sted. Dejlig beliggenhed i 

landlige omgivelser, og i rustik stil, der ikke tog skade af, at vi gik på gulvene med MC-

støvler på. 

Du kan læse mere om turen på nettet på www.tourstart.org, hvor du skal indtaste søgeord 

”Villa Rusticana” øverst til højre i billedet – eller klik på dette link:  

http://tourstart.org/search/global/?keywords=villa rusticana 

Der arrangeres køreture med udgangspunkt fra Villa Rusticana. Og hvis man er til 

vandring eller fiskeri, skulle der også være gode muligheder.  Om aftenen hænger vi ud i 

baren og fortæller røverhistorier sammen med lokale polske hillbillies. Da Morten, Honda-

Jens og jeg sidste år besøgte stedet, var Polakkerne begejstrede for besøg fra Danmark. 

Stedets kok var i hvert fald på stedet vild med at komme med til Danmark. Men da 

Mortens bagsæde var optaget af bagage, måtte han vente til en anden god gang. 

Prisen for opholdet kommer efter de p.t. foreliggende oplysninger til at ligge på omkring 

200-250 kr. pr. døgn pr. deltager (incl. helpension)!!. Den endelige pris fremkommer først 

når vi booker – og skal omregnes til Zloty (kursen er p.t. ca. 180).  

Villa Rusticana råder over en del 2, 3 og 4 sengs-værelser/lejligheder, men ovennævnte 

pris-eksempel er udregnet pr. enkelt person , der deler værelse med en eller to andre. 

Tilmelding til Benelli-Per – gerne snarest muligt – på e-mail: perbras@me.com .Oplys om 

antal deltagere og eventuelle ønsker til enkelt-værelser eller hvem der bor sammen.  I er 

velkomne til at ringe med spørgsmål til Per på 40297501. 

 

 

http://www.tourstart.org/
mailto:perbras@me.com
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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 esp.smck@gmail.com  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   
Mobil 28405487   E-Mail  janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Brombærvangen 11.     3120 Dronningmølle  49718282 
Mobil 22332088  E-Mail  msholmen55@gmail.com  
 
Kasserer: Ole Trier Nielsen      Sv. Poulsensvej 144     3060 Espergærde   
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. Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle@it.dk  
 
Suppleant 1. Karsten Pileborg   Holmegårdsvej 16       3100 Hornbæk         
Mobil 23272689  E-Mail   kpileborg@gmail.com  
 
Suppleant 2. Jan Vesth Marker Jørgensvej 2                3250 Gilleleje    
Mobil 20109221   Jan.marker@hotmail.com     

 
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 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 kassernes konto nr.  2259 – 8474441955 
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.  
 

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk 
Klubbens nye mail adresse esp.smck@gmail.com  


