Nyhedsbrev nr. 06. 2015.

Nyt fra sidste klubaften 02 september.
Der var mødt 23 personer op på denne klubaften,
rigtigt hyggeligt. Ole Trier havde kage og en flaske
1. Enkelt med fordi han har købt ny motorcykel en
Suzuki. Jens Ørkild havde en flaske Dr. Nielsen med
for han har også investeret i en ny motorcykel en
BMW, LTeren er skiftet ud med en ny R1200R. Men
det stopper ikke her, Benelli Per og Hanne har
udvidet Mc garagen med en Honda Pam. Tillykke til
jer alle med de nye motorcykler. Per Gold Wing havde store flødeboller
med i anledningen af sin fødselsdag.
Der blev snakket om de kommende ture i 2016. Per/Lonnie tur til Krumlov
og Jürgens ture, hvor man lige skal være opmærksom på tilmeldingsfristen
for disse ture. Kristian Heldts tur til Krakow, vil stadig stå til trone i det
kommende år, der skal bare en dato på ?. Amerikaner gruppen arbejder
videre på container projektet.
Dejligt at se at pigegruppen kan finde ud af at hygge sig, med deres små
fine arrangementer, dejligt hvis andre piger også vil støtte op omkring
gruppen. Kontakt Sanne eller Lonny
Nye medlemmer – vil opfordre til at de medlemmer der har anbefalet dem,
også følger dem, ( et føl ) så de hurtigere kan komme ind i klubbens sociale
netværk, og fornemmer hvem der er hvem. Og hvordan tingene hænger
sammen.
Medlemslisten – der er blevet snakket om der kan lave en medlemsliste
med billeder af medlemmerne, det bliver for bøvlet. Foreslår at man
registrere sig på Facebook under Smck og melde sig til her, det er en
lukket gruppe, og pt. Er der 38 medlemmer, det er 100 manden, altså Klaus
Langgaad der står for siden. Her kan man se billeder og navn på dem som
er med.
Senere på efteråret/vinteren vil os der har været i USA her i sommer lave
en uforpligtende fremlæggelse af vores tur med billeder, film og
kommentar. Næste klubaften den 07oktober, blev det Jesper der næsten
frivilligt meldte sig som månedens kagemand.
Søndag den 6. september var der Egegårds træf, vejret så meget
mistænkeligt ud og det blæste rigtigt meget, men det forblev da tørrevejr.
Så vi 6 som var mødt op hyggede med en kande kaffe, og de besøgendes
kommentar til de flotte cykler. Der var ikke nogle der havde lyst til en
prøvetur. Så vi nød hinandens selskab og det sædvanlige gratis sildebord
med en øl/vand til. Vi skiltes, Sven skulle hjem og jeg havde nogle ærinder.
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Efterfølgende kørte Jannik, Benelli Per som var på den nyindkøbte Honda og 100 manden
over på Statoil hvor Ole og Bent og Karin støttede til for at køre til Julemærkehjemmet
sammen med MCC Nordsjælland, man endte op på ca. 40 motorcykler. Det var en fin
oplevelse, at høre forstanderen fortælle om julemærkehjemmets baggrund, og om de ca.
20 børn, der bor dér – 8 uger ad gangen.
Økonomien i julemærkehjemmet af afhængig af indtægter fra salg af julemærker –
desværre er dette for nedadgående pga. stigende antal e-mails. Men de har ansat et par
fund-raisere, og det har hjulpet på indtægterne til de i alt 4 julemærkehjem, der ligger i
Danmark. Deltagerne på MC fik kørt mange ture med børnene. Til stor glæde for alle. En
rigtig god dag.
Jan Marker opdatere medlemslisten, og sender forsat beskeder om diverse ture og
arrangementer på mail / sms, .hvor man så kan tilmelde sig.
Jan.

Tiden nærmer sig og vi skal til at tænke på vores afslutningstur og fest.
Afslutningsfest bliver ved sommertids afslutning, lige som den plejer.
Lørdag den 24 oktober 2015 kl. 18.00.
I Tibberupparkens Beboerhus. Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde.
Kirsten Marker har igen tilbudt at stå for al borddækning, bespisning og alle drikke varer til
afslutningsfesten.
Der betales 300 kr. pr. kuvert, der er god mad og drikke ad libitum, der er musik
anlæg, en jukeboks.
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 7. oktober på klubaften, eller til klubbens
konto. Klubbens kontonummer er: Reg nr. 3572 konto nr. 3572 872 866. husk at
notere medlemsnummer på indbetalingen. Eller Mobile Pay 20281365.
Mere omkring tur og fest til klubaften den 7. oktober.
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Afslutningsturen - , en lille tur på ca. 100 km
Så vi er hjemme i ordentlig tid. I må godt tage lidt kaffe og diverse med til egen forplejning.

Kommende ture.
Karin, og Mads fra MCC- Nordsjælland går og pusler med en fællestur til det Fynske, det
kunne da være sjovt med et samarbejde på tværs af klubberne. Vi må se hvad de finder
på.
Kaere SMCK’er,
sidste ar jeg var naest til for sener med sin forslag for turen. Derfor kommer den for 2016 hermed:
1. Kristihimmelfartsdag- Tur til „Weserbergland“ (5.-8.5.) ca. 350 km fra Putgarden. Biker-hotel med
god spise og öl. Jannik, Karsten, Peer, Kristian og Kim kan fortale om den.
Vi kan vaere max. 16 personer i 8 varealser, morgenmad og aftensmad inkl.
Prisen (for den moment) ca. 200,- € per naese.
Tur-Karakter: mange sma landevejer, typisk MC-hotel med mange andere MC-guester og god service
for alle den.
Sidste tilmelding til 15.9.2015 (mange MC’er som var i ar har bestillt for 2016, derfor er kun 8 ledige
var. som jeg har reserveret alle til september monad)
Goldwingerne (eller alle)kan gerne komme 1 dag tideliger for (inspektjonen med) Fuchs (feste priser
for 1500’er og 1800’er).
Tidelig bestillning rekommanderet.
2. „Kirmes“ (by-fest) i Mühlhausen 26.-29. 8. Förste overnatning ca. 400 km fra Rostock, god hotel i
en gamle sma by. Lördag om dagen- tur, om aften by-fest, sondag-morgen by-fest plus evtl. en lille tur
om aftermidagen. Mondagmorgen afgang til Putgarden eller Rostock. Hotel i Mühlhausen: den
samme…Mange SMCK’er var med i 2007og 2012, spör dem…
Prisen ca. 400,-€ per naese. Syner mange, men gode hotellerne, mid i saisonen, plus by-fest (ingen
rabat).
Det er idag(!) kun 4 enkelt v. og 10 dobbelte, som jeg har reserveret alle. Derfor tilmelding so hurtig
som mulig, „dead line“ 1.10.2015
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Tur-Karakter: god mikstur af fine lange turer (motorvej til Berlin, rest pa landevej)), to smukke gamle
byer med mange pladser for dem som har interesse i historie, arkitektur, typiske lokale spiser og öl
plus den by-fest som er unik.
For dem som vil gerne blive en-to dage laenger(?) for at se mere i Mühlhausen eller Eisenach, Erfurt
eller…kan vi gerne bestille et hotel der.
Jeg vil glaeder meget hvis I har interessen fa turen.
Mange Hilsener fra kontinenten.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Hein
UNSER SERVICE – IHR TRANSFER
freundlich-komfortabel-zuverlässig
TRANSFERSERVICE HEIN
Mietwagenbetrieb
Mark-Twain-Str. 3
12627 Berlin
Tel:

+49 (0)30 998 97 43

Fax: +49 (0)30 991 71 58
E-Mail: transfer@reisen-und-kultur.de
Sitz des Unternehmens:
Rechtsform:

Inhaber:

Berlin
Einzelunternehmen

Jürgen Hein
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Faste indslag.
Sms kæde
Hvis du ønsker selskab på en køretur, så bedes du sende en SMS til Karsten Pileborg på tlf. 23272689.
Karsten vil så videreformidle budskabet til klubbens øvrige medlemmer
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
E-Mail
msholmen55@gmail.com

Kasserer:
Frank Lyby
Mobil 20281365

Gothåbsvej 21
3060 Espergærde
E-Mail
fjep@privat.dk

Best. No. 1.
Ole trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Pouelsensvej 144
3060 Espergærde
E-Mail
Oletriernielsen@outook.com

Best. No. 2.
Karsten Pileborg
Mobil 23272689

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

Suppleant 1. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2
E-Mail

3250 Gilleleje
jan.marker@hotmail.com

Suppleant 2. Per Bjerregaard Rasmussen Skadevænget 12 Vellerup. 4050 Skibby
Mobil 40297501
E-Mail
perbras@me.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
reg.nr. 3572 konto nr. 3572872866
Nyt tiltag, vi har også fået Mobile Pay 20281365 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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