
 1 

  
  
  
 N

y
h

ed
sb

re
v
 n

r.
  
0

6
. 
2
0
1

3
. 
 

 
 

                                    
Nyt fra sidste klubaften. 04-09-2013. 
 
Der var mødt 27 personer op på denne aften, en 
af dem var Jesper Harding, igen en BMW LT, 
som Lene og Henrik har anbefalet. Så var der 
en halv ny, Lars Greve som vi ikke har set i et 
års tid, men velkommen til jer begge. 
Mikael/Kalle havde bagt de sødeste små kager i 
papirforme, foruden små chokolader til dessert. 
Tak for det. 
Jeg fortalte lidt om vores Polen tur, den 29. august til 1. september, fire 
fantastiske dage med godt kørervejr ca. 25 grader, glade mennesker, altid i 
godt humør, og den gode stemning, og ikke at forglemme de gode og 
spændende oplevelser vi havde.  
Undtagen lige den hvor 100 manden kom til skade og væltede på sin 
motorcykel, brækkede et par knogler i hånden og blev indlagt på hospital i 
tre dage. Han nåede hjem til klubaften, og kunne selv fortælle om sin 
oplevelse omkring det kedelige uheld. Men om alle omstændigheder slap 
han nådigt, det kunne være endt meget værre. Den oplevelse gav en noget 
mat stemning om aften på hotellet, hvor vi talte om hvor sårbare vi er i 
trafikken. God bedring til dig Claus. PS husk handsker. En stor tak til alle 
som var med på turen, og især Per og Hanne som stod for turen, og var så 
tålmodige. 
Vi fik også lige vendt bakkelukningen, jeg havde fuldstændigt missede at 
det allerede var 1. september. For mig er det for tidligt med den 
bakkelukning, men det kan vi jo ikke lave om på, så næste år må vi være 
mere opmærksomme på det, og få det med i Nyhedsbrevet.  
Vi snakkede lidt om vores afslutnings tur og fest den 26. oktober, der står 
mere omkring festen længere nede i Nyhedsbrevet. Der var fem der betalte 
og meldte sig til festen.  
Kjeld Thor bad om ordet, han var en lykkelig mand, han er jo dybt 
engageret i Frihedsmuseet, og da det brændte ned, mistede han sit bog 
lager, men det har forsikringen nu dækket. Ud over det har man vedtaget 
at opbygge et nyt Frihedsmuseum, samme sted til 50 millioner + indretning 
20 millioner kr. For at gøre det hele perfekt fortalte Kjeld at det er hans 
datter der skal står for tilrettelægning af det Danske Melodi Grandprix . I 
B&W hallerne i København. Tillykke til Kjeld med alt den lykke. 
Det stopper ikke her, for Lisbet og Claus gav en indkitnings Øl, da de er 
blevet gift her sidst i august måned, også et stort tillykke til dem. Troels nyt 
medlem, ville ikke holde sig tilbage så han gav også en indkitnings øl og 
vand for sit medlemskab af klubben, tak for det.  
Kagemand til næste klubaften 2. oktober bliver selveste Formand Jan, jeg 
må nok alliere mig med en livline. Vi ses.  
Jan. 
    

29. august 2013 - Sensommertur til Polen.  
Den historie kommer i næste Nyhedsbrev. 
Jan.   
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Tur til Københavnshavn den 12 oktober. Kl. 9.00. 

Vi har lavet en aftale med Brian Kristensen medlem nr. 132. Han er direktør i Københavns 
havn, han vil gerne invitere os med på en rundtur og rundvisning og fortælle om 
Københavnshavn. 

Vi mødes på Statoil kl. 9.00. Måske køre Brian med, ellers mødes vi med ham inde i selve 
havnen.  

Du behøver ikke at tá madpakke med, for vi regner med at blive budt en sandwich og en 
sodavand. 

Tilmelding foregår til Mic på klubaftenen d. 2. oktober.     
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Tiden nærmer sig og vi skal til at tænke på vores afslutningstur og fest.   

Afslutningsfest bliver ved sommertids afslutning, lige som det plejer. 

Lørdag den 26 oktober 2013 kl. 18.00. 

I Tibberupparkens Beboerhus. Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde. 
 
Kirsten har tilbudt at stå for al borddækning, bespisning og alle drikke varer til 
afslutningsfesten. 
 
I anledning af at det i år er klubbens 15 års fødselsdag, og fordi vi har penge på kontoen, 
har bestyrelsen fastsat betalingen for alt mad og drikke af libitum til 300 kr. pr. næse. 
Desuden har vi bestilt et orkester til at spille om aften” Party Duoen” som spiller populær 
festmusik til danseglade Smck,er, så glæd jer til dette overdådige fest arrangement.    
 

Vi har som sædvanligt Frankis gavelotteri. Alle tager en gave med til ca. 50 kr. 
Sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060 Espergærde. 
Eller medbringes til afslutningsfesten.  

Indbetaling til festen skal ske senest den 2. oktober på klubaften, eller til klubbens 
konto. Klubbens kontonummer er: reg. 2415 nr. 8474 441 955. husk 
medlemsnummer.  

Mere omkring tur og fest til næste klubaften den 2 oktober.  
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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. 
 
 
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. 2415 – 8474441955 
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.  
 

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

 
 


