Nyhedsbrev nr. 02. 2014.

Sidste klubaften onsdag d.7. maj 2014
Nyt fra sidste klubaften, onsdag d.7.maj 2014
Vi nåede at blive hele 33 medlemmer af SMCK
og så lige Jens, som denne lidt små våde
onsdag aften, havde valg at møde op på
Egegården, og det blev bare så hyggeligt.
Pade havde glemt, at det var ham som var
kagemand, men den situation klarede han på en
fin måde, ved kl. 19.00. at fremskaffe optil flere
nybagte wienerbrødsstænger, som blev indtaget sammen med vores
klubkaffe.
Formanden ringede mødet ind kl. 19.30. og fortalte som han plejer, om de
ting som er sket siden sidst, og om de aktiviteter som indtil nu er planlagt
for sæsonen.
Det var noget skuffende, at kun 9 motorcykler var dukket op til
åbningsturen. Men man fik indtryk af at dem som var med, havde fået en
veltilrettelagt tur. De havde været forbi Hansen Is, Holbæk og mange af de
små hyggelige landsbyer i Hornsherred. – Stor tak til Pileborg for turen.
Der blev også berettet om Düsse Jürgens tur til Sverige, en tur som var
annonceret via Facebook. Der skulle angiveligt, have været op imod 30
motorcykler fra Danmark, også det havde været en fin tur.
Kalle forsøgte at hverve deltagere fra SMCK til et Fars dags arrangement,
på Teknisk museum d. 5. juni. – Der var enkelte som på klubaftenen
meldte sig til, vi håber at der henad vejen dukker flere op. Indtil nu er der
kun Kalle selv, Formanden, Mic og Stefan, som har meldt sig til!
Mic fortalte om den kommende Bededags tur til B&B Dannevirke, hvor der
pludselig, var blevet mulighed for yderligere tilmeldinger, fordi andre havde
meldt fra. Pade gik i tænkebox, men måtte dagen efter meddele, at han
desværre alligevel ikke kunne komme med.
Der blev fortalt om mange af de andre ture, men de er beskrevet andet
sted i nyhedsbrevet, under kommende ture.
Formanden benyttede da han havde ordet, lejligheden til at sælge hans
næsten ubrugt nye TomTom Gps. Det blev Lene og Henrik, som blev de
nye ejere, tillykke med det.
Lisbeth og Claus har tilbudt at tá kage med til næste klubaften, nu må vi se
om de husker det!
Formanden havde rigget an, med Computer og projekter, så da den
formelle del af vores klubmøde var overstået, gav han ordet til Jens Ettrup,
en moden velklædt biker, i hans nyeste skjorte, en herre på omkring de 70
år.
Jens fortalte med begejstring om hans, og broderens motorcykeltur tur til
USA sidste år. Jens havde ikke kørt motorcykel de sidste 40 år, inden de
havde valgt at begive sig ud på den rejse.
Jens vist os nogle af de mange hundrede billeder de havde taget fra turen,
og vi så også billeder fra Jens og broderens ungdom, hvor de sad på hver
deres motorcykel.
De havde valgt at starte og slutte deres tur i San Francisco. De startet med
at køre nord på, op til Portland, derefter mod øst til en by som hed
Missoula. Derfra og mod syd til Monument Valley, og igen syd vest, over
Lake Havasu City til Los Angeles. Og nordpå tilbage til udgangspunktet
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San Francisco
Deres tur havde varet ca. 4 uger, og de havde brugt omkring 50.000 kr. Men Jens fortalte
med en smittende begejstring, så man fik helt klart det indtryk, at det havde været alle
pengene værd.
Jens gav yderligere råd og gode ideer, og han tilbød at hjælpe andre som kunne være
interesseret i en lignende tur.
Vi spurgte om han ikke havde fået lyst og mod på at få en motorcykel her hjemme, og
måske blive medlem af klubben, men i første omgang var det ikke noget han spekulerede
på.
Formanden havde købt et par flasker vin til Jens, som tak for hans fortælling, Jens blev og
drak den obligatoriske klub øl sammen med os andre, inden han takkede af.
Mic

Kommende ture.
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.

Græsted Veteranmarked, søndag den 8. juni. (7 til 9)
Vi starter fra Statoil kl. 10, hvor vi i samlet flok kører til Græsted, og oplever stemningen på
den store markedsplads, hvor der er alverdens ting og se på. Altid en oplevelse.
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
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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

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.

3

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.
Nu er det sådan at fristen for betaling er overskredet, men der kan stadigvæk betales
kontingent, men som sagt er så nu prisen 200 kr.
Der har været et stort mandefald, af en eller anden grund. Dem der ikke har betalt i år.
Medlemsnummer: 2 – 44 – 56 – 77 – 100 – 122 – 125 – 153 – 159 – 161 – 164 – 166 –
169 – 172.
14 stk. har ikke fornyet sit medlemskab, 1 skt. Æresmedlem, 1 dødsfald, 1 stk. har meldt
sig ud.
Der bliver sendt ny medlemsliste ud med nyhedsbrevet.
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Køb og salg.
E-ton El-scooter.
Nypris 17.804 kr inc hjelm, lås og påmonteret
bagagebox.
Kørt mellem 50 og 100 km. Har stået inde.
Sælges for 8.900 kr.
Ring mobil 2097 4928
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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
Mobil 28405487

Kløvermarken 15
3060 Espergærde
E-Mail
janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22332088

Brombærvangen 11. 3120 Dronningmølle 49718282
E-Mail
msholmen55@gmail.com

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde
E-Mail
otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
E-Mail
fjep@privat.dk

Best. No. 2. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

Suppleant 1. Karsten Pileborg
Mobil 23272689

Holmegårdsvej 16
3100 Hornbæk
E-Mail
kpileborg@gmail.com

Suppleant 2. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2

3230 Græsted
snerle@it.dk

48392580

3250 Gilleleje
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
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