Nyhedsbrev nr. 01. 2017.
TURKALENDEREN:
-

Ny åbningstur bliver 14-05-17. Afgang fra Circle-K Espergærde kl. 1000. (Der
kræves ingen tilmelding ). Frank er turguide.
Egeskov slot åbner porten 29-04-17 og motorcyklister har gratis adgang. Kørsel
aftales individuelt (evt. via vores Facebook).
Svend (179) inviterer til KÆMPE MC-stumpemarked den 30-04-17 ved Andelsbyen
Nyvang (Holbæk). Afgang fra Circle K, Espergærde kl. 10.00.

En alternativ tur som nok vil interessere de fleste, selv om ”den to-hjulede” nok bør blive
hjemme:
John Ulrich, som ved klubmødet berigede de fremmødte med sit foredrag om vine fra de
latinske lande, inviterede nemlig til vinmesse i Helsingør (se nedenfor).
Tilmelding sker individuelt og flere klubmedlemmer har allerede købt billet. Se i øvrigt
indlæg under ”Siden sidst”.
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SIDEN SIDST
Det har været en turbulent start på den nye sæson, hvor nogle medlemmer valgte at
delagtiggøre deres frustrationer til hele klubben.
Desværre har enkelte medlemmer, som konsekvens af deres frustration, valgt at forlade
klubben. Bestyrelsen havde håbet på en mere konstruktivt udgang, men accepterer
selvfølgelig medlemmernes beslutning. Det kan dog ikke underdrives, at turbulensen kom
bag på den nye bestyrelse og har trukket en del energi ud af det ellers planlagte arbejde
for klubben.
Vi har dog valgt at se fremad og flytte fokus mod det arbejde vi er pålagt.

FORMANDSSKIFTE:
Ved generalforsamlingen fik den afgående formand nogle utroligt pæne ord med på vejen
og en tak for det kæmpe arbejde han har udført for klubben gennem de omkring 16 år han
har virket som formand. Han fik ved den lejlighed skænket en særudgave af klublogoet,
smedet af Erik Pade. Derudover valgte Kirsten Marker at overdrage klubdolken til den
afgående formand. Begrundelsen var den samme, at han gennem sit virke som formand
har formet den klub og den ånd, som
medlemmerne holder så meget af.

Vinsmagning på Egegården:
Der var en løftet stemning udover det sædvanlige på klubmødet onsdag den 5. april. Det
skyldtes, at Keld Thor havde lokket fritids-vinhandler John Ulrich fra Barbera Vinimport i
Helsingør til klubaften.
Formedelst en flad halvtredser fik alle lov til at prøvesmage 7 forskellige rødvine –
fortrinsvis italienske. En enkelt spansk Crianza havde også sneget sig ind – og den var vist
meget populær. Hanne kunne i hvert fald overtale mig til at bestille nogle stykker. John
fortalte engageret om de forskellige vine, og sin interesse for de ædle druer – som han
udviklede til en lille vinimport efter at være stoppet som lokal Home-ejendomsmægler for
flere år siden.
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Også den sidste vin i prøverækken faldt i god smag: en rigtig god perlende ”tøse-rødvin”
til den søde side. Jeg ser allerede en lun sommeraften på terrassen foran mig – med
afkølet vin i glasset ;-) Så ”tøse-vinen” måtte også noteres på bestillingslisten hos John.
Skulle andre medlemmer have interesse i at høre mere om sortimentet, kan John træffes
på telefon 40 83 14 50.
Skrevet af Benelli-Per ;-)

NYT FRA BESTYRELSEN
Allerede under den tidligere bestyrelse, har vi luftet tanker om en ny og mere tidssvarende
hjemmeside, men primært vil vi arbejde på:
En ny dato for en åbningstur (er opfyldt).
Få sammensat et festudvalg, som primært skal arbejde på planlægningen af vores
20-års fødselsdagsfest, som forventes afholdt i forbindelse med afslutningsfesten i
2018. (Dato er foreløbig fastlagt til Sct.Hans aften, 23-07-2018)
Afdække om der fortsat er et ønske om at få nedsat et vedtægtsudvalg, som
forslået ved generalforsamlingen og nævnt ved klubmødet i april.
Planlagt en snarlig dato for kursus i førstehjælp, med fokus på uheld med
motorcyklister. (Underviser er kontaktet)
At få planlagt klubture og individuelle ture så tidligt som muligt, så medlemmerne
får et overblik over sæsonens tilbud og kan få dem lagt ind i den private kalender.

NYT FRA DEN STORE VERDEN
Brobizz bliver nu til ”Eurobizz”.
Ændret lovgivning åbner nu mulighed for, at Brobizzen kan benyttes på
betalingsveje og færger udenfor Danmark. Det forventes at de første aftaler i med
andre EU-lande, falder på plads i år.
Scandlines har fået endnu en kæmpefærge.
Færgen sejler mellem Gedser og Rostock og hedder Copenhagen.
Nye striber til nødspor.
Den stiplede kantlinje, som bl.a. bruges i forsøget på Hillerødmotorvejen, mellem
Værløse og Bagsværd, skaber forvirring hos bilisterne. Den stiplede linje ændres
derfor tilbage til en ubrudt kantlinje (som normalt ikke må overskrides), men som
nye regler kan tillade bliver overskredet.
ABS bremser til motorcykler.
To-hjulede ny-registrerede motorcykler skal fremover have ABS bremser. De nye
regler gælder både nye og gamle motorcykler, såfremt de ikke tidligere har været
registreret.
Særligt kørekort til biler med automatgear.
Det er nu muligt at erhverve sig kørekort til biler med automatgear. Det betyder, at
du ikke må køre bil med manuelt gear. Tager du ”normalt” kørekort til biler med
manuelt gear, må du også køre bil med automatgear.
Særlige krav til høreevne.
Tidligere krav til førere af motorkøretøjers høreevne for at få kørekort, bortfalder.
Det skyldes at de fleste køretøjer i dag har to sidespejle.
Køretøjer i nødspor fjernes.
Vejdirektoratet kan fremover fjerne havarerede køretøjer fra motorvejenes
nødspor, selv om de ikke udgør en akut fare for trafikken.

3

Nyhedsbrev nr. 01. 2017.
FAST INDSLAG:
Særlige ture og arrangementer:
Du er altid velkommen til at planlægge en tur eller et arrangement og du kan vælge at stå
for det alene eller sammen med andre.
Ture og arrangementer meddeles på vores klubaftner og kan postes på vores Facebook
side og/eller på klubkalenderen på vores Google konto. Kalenderen vises også på
hjemmesiden.
Alternativt kan ture også planlægges via vores SMS-kæde, der forvaltes af Jan Marker, tlf.
20 10 92 21.
Mellem kalenderens sommertid og vintertid, er der mulighed for fælleskørsel
- Søndag kl. 10:00 for dem som vil køre en lang tur.
- Søndag kl. 14:00 for dem, der kun har tid til en kort tur.
- Onsdag kl. 19:00.
De to dage er forbeholdt de spontane, hvor man bare kører ud i det blå. Ofte sker
planlægningen når man mødes, men kan også annonceres kort forinden på vores
Facebook side eller via SMS-kæden.
Mødestedet for alle ture er Circle K tanken, Hovvej 52, 3060 Espergærde, med mindre
andet er aftalt.
Året rundt afvikler vi klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19:00 på Egegården,
Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde.
Første tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegården,
Egegårdsvej 3B, 3060 Espergærde.
Kontingent og anden indbetaling:
Indbetaling af kontingent eller til arrangementer skal ske til:
- Bankkonto reg.nr. 3572 konto nr. 3572 872 866 (Husk at oplyse dit
medlemsnummer).
- Mobile Pay tlf. 20 28 13 65 (Husk at oplyse dit medlemsnummer).
- Kontant til kassereren på klubaftenen.
Bestyrelsen:
Formand

Jan Vesth Marker

20 10 92 21

jan.marker@hotmail.com

Næstformand

Per Bjerregaard Rasmussen

40 29 75 01

perbras@me.com

Kasserer

Frank Lyby

20 28 13 65

fjep@privat.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Ole Trier

61 69 42 89

oletriernielsen@outlook.com

Bestyrelsesmedlem 2

Henrik Jensen

26 70 28 32

henrik.lene.jensen@gmail.com

Suppleant 1

Jesper Harding Jensen

61 33 53 50

jesper.harding.jensen@gmail.com

Suppleant 2

Vakant

Klubbens informationsmuligheder:
Mail esp.smck@gmail.com
Kalender Google konto: ”esp.smck@gmail.com”
SMS kæde 20 10 92 21
Facebook SMCK Espergærde
Hjemmeside www.s-smck.dk
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