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Sidste klubaften onsdag d. 7. oktober 2015. 
 
Jesper havde endelig tilbudt at tage kage med, så 
han havde været forbi bageren og medbragt nogle 
kringler, de smagte dejligt sammen med vores 
klubkaffe. Benelli Per og Hanne havde taget en 
masse chokolade med, det havde de gjort for at få 
deres nye Honda behørigt indkittet i SMCK. 
Badedyret Ole hev igen de skarpe flasker frem, 
dels for at få dem tømt, men velsagtens også for 
at sikre at hans nye brugte Suzuki også var rigtigt indkittet. – Der var 
faktisk en overflod af kager og søde sager, så stor at vi ikke nåede at få det 
hele spist op. Men så var det at Frankie sagde, at Lisa ikke havde smurt 
madpakke til ham endnu, så han ville da meget gerne have resterne med 
på job den efterfølgende dag, og det fik han. 
 
Formanden holdt sin lille tale, og takkede for mange gode ture igennem 
hele sæsonen, men han måtte beklage at de mange ture, havde haft det 
med at klumpe sig sammen over de samme datoer. – Formanden 
bemærkede, at det var længe siden at vi havde set Pileborg, og da det 
normalt er ham som står for afslutningsturen, efterlyste han en anden til at 
arrangere turen, men ingen meldte sig. Formanden vil selv kontakte 
Pileborg, og om nødvendig, må vi improvisere en afslutningstur, for sådan 
en skal der være. 
 
Det var sidste frist for tilmelding til afslutningsfesten, som var planlagt til at 
finde sted lørdag d. 24. oktober. Og fordi der kun har været 28 tilmeldinger, 
blev vi enige om at aflyse festen nede i Tibberupparkens selskabslokaler. 
Det ville simpelthen ikke kunne løbe økonomisk rundt. Kirsten og Jan 
Marker foreslog at vi rykkede hele festen hjem til dem i Gilleleje, så ville det 
godt kunne løbe rundt for den samme betaling, 300 kr. pr. næse. – De 
medlemmer som allerede har betalt for festdeltagelsen, men ikke ønsker 
eller har mulighed for at komme til festen i Gilleleje, de kan få deres 
indbetaling tilbage. Resten er velkommen til at deltage til samme pris som 
tidligere annonceret. 
 
Benelli Per og Hanne gjorde reklame for en tur til Sverige i Kr. Himmelfarts 
ferien i 2016, fra d. 5. til d. 8. maj. 
 
Og så var vi for øvrigt 28 medlemmer som denne onsdag havde valgt at 
møde op. 
 
Lene lovede at hun og Henrik vil bage kage til klubaften den 4. november. 
Ref. Mic    
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Afslutningsfesten Lørdag d. 24. oktober foregår hos 
 

Kirsten og Jan Marker 
tlf. : 4088 8712 

Jørgensvej 2, 3250 Gilleleje 
Vi mødes kl. 18.00. på adressen. 

 
Husk at medbringe en gave pr. person til mindst 50. kr. Gaven indgår i Frankies 

amerikanske lotteri. 
 

De medlemmer som allerede har betalt for tilmeldingen til festen, men alligevel ikke ønsker 
at deltage. De skal senest søndag d. 18. oktober rette henvendelse til kassereren Frankie 

på tlf. :2028 1365 Så vil de få pengene retur    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afslutningsturen - Vi mødes på Statoil kl. 10.00. Lørdag d. 24. oktober.  

Lisa og Frankie har lovet at arrangere en lille tur på ca. 100 km.  Vi vil være hjemme i 
ordentlig tid. I må godt tage madpakker, 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.  
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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    Kløvermarken 15               3060 Espergærde   
Mobil 28405487   E-Mail  janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Brombærvangen 11.          3120 Dronningmølle   
Mobil 22332088  E-Mail  msholmen55@gmail.com  
 
Kasserer:    Frank Lyby       Gothåbsvej 21                   3060 Espergærde   
Mobil 20281365  E-Mail fjep@privat.dk  
 
Best. No. 1.   Ole trier Nielsen      Sv. Pouelsensvej 144        3060 Espergærde   
Mobil 61694289  E-Mail Oletriernielsen@outook.com 
  
Best. No. 2.   Karsten Pileborg Holmegårdsvej 16             3100 Hornbæk 
Mobil 23272689  E-Mail   kpileborg@gmail.com  
 
Suppleant 1.  Jan Vesth Marker   Jørgensvej 2                     3250 Gilleleje         
Mobil 20109221  E-Mail   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 


