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Referat af generalforsamling 2014-03-30  
 

1. Valg af ordstyrer.  
Jørgen 
 
2. Valg af referent.  
Henrik 
 
3. Beretning ved formanden. (sendes ud inden generalforsamlingen).  
Lidt debat, men godkendt 
 
4. Beretning ved kassereren. 
Regnskabet balancere med hiv og sving  
 

5. Indkommende forslag.       

Ingen indkommende forslag 

 

6. Vedtagelse af kontingent for år 2014 / 2015 

Kontingent bibeholdes på kr.: 150.- 

 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.  
 
8. Eventuelt.  
Knivprisen blev overdraget.  
 

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer. 

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

 
Med venlig hilsen  
Henrik 
 

 
 
 



 2 

 
Sidste klubaften den 2. april 2014.  
 
Der var i alt 23 klubmedlemmer, som denne aften havde valgt at møde op, for at spise 
Pileborgs chokoladekage, drikke klubkaffen og en enkelt øl, som Sanne betalte i anledning 
af hendes fødselsdag. Stort Tillykke til Sanne med de 29 år. Vi snakkede og hyggede os i 
hinandens selskab. 
Klokken sådan ca. 19.30. ringede Formanden mødet ind, det gjorde han med den nye 
klokke, som var blevet skænket af Lene og Henrik. Stor tak til Jer.  - Den gamle klokke er 
fortsat efterlyst, og den var for øvrigt slet ikke vores, den var lånt til klubben af vores 
forrige formand, som angiveligt skulle have lånt den af hans mor. – Hvis den dukker op 
igen, må vi huske at levere den tilbage. Formanden fortalte om lidt fra 
generalforsamlingen, og han fortalte yderligere om Bakkeåbningen, hvor SMCK havde 
været godt repræsenteret, der var 9 motorcykler som var kørt fælles fra Statoil, ind til 
Nørrebrogade for at følges med alle de andre, og så var der 5 SMCKere, som havde sat 
hinanden stævne inde ved ”Jorden drejer” eller Jorden rundt som andre kalder det. Og 
endelig havde Susanne og Poul valgt at køre ind til Knud Rasmussen for at betragte det 
samlede optog sammen ham. I pressen oplyste de at der samlet havde været 7.000 
motorcykler. 
Formanden berettede yderligere fra Generalforsamlingen hvor ca. 35 – 36 medlemmer var 
mødt op, og som i år havde taget ca. 15 minutter. Formanden fortalte at klubben havde 
modtaget en donation på 1.000 kr. fra Kjeld Thorsen. Stor tak til dig Kjeld Thor. 
Düsse Jürgen har d. 12. april, tilbudt at være bindeled og koordinator for en MC tur til 
Skåne, det er planlagt at man skal tilmelde sig på nettet, og så skal man mødes så man er 
klar til at tá færgen i Helsingør d. 12. april kl. 9.20. Yderligere info, kontakt venligst Jørgen 
Rasmussen på telefon: 2679 5789. 
Pileborg fortalte lidt om åbningsturen som er planlagt til at foregå d. 26. april. Vi mødes på 
Statoil kl. 10.00. Hvis vejret er godt, bliver det en tur på ca. 300 km. Og vi kommer hjem 
igen kl. ca. 17.00. Hvis vejret er dårligt, så kommer vi allerede hjem igen kl. ca. 14.00. 
Samme Pileborg forhørte sig om der var interesse for en tur til Stevns fortet til september, 
vi skal være minimum 16 personer for at vi vil kunne få en rundvisning på 2-3 timer pris pr. 
person 100 kr. – Det virkede som om at der sagtens ville kunne blive tilslutning på de 16 
personer. 
Mic spurgte til om man kunne være interesseret i at det på en klub aften kom en mand og 
fortalte om han og broderens rejse på MC i USA, også til dette, var der stor tilslutning. 
Pade valgte at tilbyde sig som maj måneds kagemand. 
Ref v. Mic      
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Kommende ture.    
 

 
Åbningstur den 26. april.  
 
Pileborg har påtaget sig at stå for åbningsturen som er planlagt til at foregå d. 26. april. Vi 
mødes på Statoil kl. 10.00. Hvis vejret er godt, bliver det en tur på ca. 300 km. Og vi 
kommer hjem igen kl. ca. 17.00. Hvis vejret er dårligt, så kommer vi allerede hjem igen kl. 
ca. 14.00. 

 
 
 
Fars dag den 5. juni, eller grundlovsdag er det 
åbent hus på Teknisk Museum i Helsingør  
Hvor Mikael/Kalle har lavet en aftale med Musset 
om at vi er rep. som MC klub   
 
Hej Jan – vi må godt komme. Kan vi skaffe 10, 
heriblandt gerne en med sidevogn? Kørerne 
behøver ikke være der hele dagen, bare vi er 
nogle stykker på skift til at snakke med publikum. 
Jeg kan godt være den ene, hele dagen.  

  

Hej alle, vi er blevet inviteret et smut til Jylland, Brande 
by fest. 

i uge 24 2014 fejrer Brande 100 år som stationsby.  
Der bliver organiseret et stort fest med live musik, mad, øl, 
Brande marked og masser af aktiviteter ved Brande 
Marked.  
Vi vil gerne benytte lejligheden til at invitere til Danmarks 
største Motorcykel, Veteran og Knallert træf i 7330 Brande  
lørdag den 14.Juni 2014 i Brande.  

Festen varer hele dagen - og lidt mere. Der mødes i midtbyen  
Venligst informere din klub og eventuel andre interesserede om den stor biker træf i 
Brande  
Vi vil glæde os hvis I har lyst til at besøge os og deltage i træf.  
Med venlig hilsen  
 
Hans-Christoph Paul 
 
 

Onsdag den 25. juni 2014 – 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 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHoQqB8wDQ&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F109606441559237769795%2Fphotos%3Fhl%3Dda%26socfid%3Dweb%3Alu%3Akp%3Aplacepageimage%26socpid%3D1&ei=bitEU66gLeby4gTth4HYCA&usg=AFQjCNGSY3NME1rVaSMT7JOhn2OU4kIkrg&bvm=bv.64367178,d.bGE
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Tur til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted 
Vi mødes 9.45 på Statoil, og kører derefter til Mcc-Nordsjællands 
klubhus i Kvistgård.  
Den 21. juni 2014. Vi mødes kl. 10.00 i vores klubhus Kongevejen 425 Kvistgård ved 
køreteknisk anlæg.  
Turen vil koste kr. 30.00 pr.næse, som vil gå ubeskåret til Julemærkehjemmet, har man 
lyst til at bidrage med et større beløb end dette, er man meget velkommen til det.  
Vi kører i samlet flok fra klubhuset kl. 11.00. Inden da er der mulighed for at købe en kop 
kaffe eller en sodavand i klubhuset.  
Vi forventer at være ved Julemærkehjemmet ved 12 tiden, der venter de på os med kaffe 
og kage til fornuftige priser.  
Ungerne vil så vise os rundt og fortælle om deres hverdag.  
Efter dette er der mulighed for at køre en tur med de unger der har fået en skriftlig 
tilladelse af deres forældre og eventuelt blive fotograferet  
Så husk en ekstra hjelm  
Vi vil afslutte dagen med hygge og evt. spille noget bold med ungerne.  
Håber på stor tilslutning til glæde for Børnene  
Med venlig hilsen MCC-Nordsjælland 
 
 
 

Stevnsfortet til September.  
 
Pileborg har også tilbudt at stå for en tur til Stevns fortet til september, der skal være 
minimum 16 personer for at vi vil kunne få en rundvisning på 2-3 timer pris pr. person 100 
kr. – Det virkede som om at der sagtens ville kunne blive tilslutning på de 16 personer. 
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Betaling af kontingent for året 2014.                  
 
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb 
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2014, 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 af SMCK skal du 
betale 50 kr. ekstra, samt årets kontingent før du igen kommer på medlemslisten. For nye 
medlemmer og 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. 

 
 
 
 
 
Dødsfald I klubben.  
 
Et alt for tidligt dødsfald har ramt klubben. Arne Madsen medlem nr. 151 er afgået ved 
døden den 30 marts om aften, Arne fik en hjerneblødning og blev indlagt på hospital, men 
overlevede ikke denne. 
Arne blev 66 år og valgte for nogle år siden at nyde sit otium efter en lang karriere inden 
for luftvåbnet som pilot.  

 
 

Vi føler med familien og venner. 
 

Ære være hans minde. 
 
 

 
Klubben giver en bårebuket, det vides ikke endnu hvornår Arne skal bisættes. 
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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  


