Nyhedsbrev nr. 05. 2017.
TURKALENDEREN:
28. oktober

Afslutningstur og efterfølgende fest i Tibberupparkens
festlokaler. Menuen er 3 slags kød, ovnstegte kartofler, div.
salater og dessert (overraskelse).
Tilmeldingsfrist 4. oktober (næste klubaften).
Arrangør til afslutningsturen søges.

23-30. juni 2018

Sauerland, Tyskland, klubtur. Nærmere følger.

SIDEN SIDST:
Nyhedsbrevet for august måned udkom desværre ikke, da formanden havde
udfordringer med at finde tiden, efter skiftet til nyt arbejde, samtidigt med at han
skulle passe sit gamle job. Næstformanden var også hængt op grundet sin
planlægning englandsturen i september måned.
Klubmødet den 2. august blev dog afviklet som normalt og bestyret af
næstformanden.
Kage”manden” var denne aften Susanne og Povl, som diskede op med lækkert
hjemmebag og særlige kreationer til medlemmer, som ikke så godt kan håndtere søde
sager. Tak for det. 
Mic fortalte om en fin 4-mands onsdagstur i Nordsjælland og Per fortalte om de
positive oplevelser hos Claus Bull.

Kagemand til klubmødet i september blev Kristian Heldt.
Bestyrelsen afholdt det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor kun kassereren ikke
kunne deltage, da han havde nattevagt på jobbet.
Klubmødet den 6. september blev afholdt med en noget reduceret deltagerskare. 18
medlemmer var mødt op, men det skyldtes ikke manglende interesse, men bl.a. at
flere medlemmer var på englandsturen og Grethe og Erik var på MC-tur til
Sydtyskland.
Vi var alle enige om at det havde været den ringeste danske MC-sommer i umindelige
tider og i dag var kun Jesper og Kristian mødt op på to hjul.
Kristian Heldt diskede op med ”tonsvis” af diverse hjemmebragt kage, som faldt rigtig
godt i de fremmødtes smag.
Næste kagemand er næstformanden. Måske disker han op med Plumcake, hjembragt
fra englandsturen. 

Klubben havde den fornøjelse at byde et nyt (gammelt) medlem, Carsten TetzlaffPetersen velkommen. Carsten har været medlem, men efter en pause og investering i
en ny MC, fandt han via klubbens hjemmeside interesse i at blive genoptaget. Carsten
fortalte lidt om sig selv og glædede sig til at deltage i klubturene. For at overholde
formalia, meldte Bent Rylander sig frivilligt som den der anbefalede Carsten til
klubben. 
Ved mødet blev følgende emner vendt:
-

-

-

-

-

-

-

Bestyrelsen arbejder sammen med de øvrige foreninger på Egegården om at få
kommunen til at installere trådløst internet i ejendommen. Den første kontakt
til kommunen havde været positiv. De fortsatte forhandlinger blev dog udsat til
efteråret.
Enkelte medlemmer har givet udtryk for, at de ikke modtager information via
vores SMS-kæde. Medlemslisten gik derfor rundt, så de deltagene kunne rette
eventuelle forkerte telefonnumre. Listen vil gå rundt igen ved næste klubmøde.
3 MC og 6 personer fra klubben deltog ved bakkelukningen den 3. september.
Flere fra klubben blev dog set som tilskuere på ruten. Lige den dag var vejret
helt perfekt til MC-kørsel, hvilket også kan ses på de uploadede billeder og
filmklip på klubbens Facebook side.
Reklame for Egegårds-træffet den førstkommende søndag (10/9).
Bestyrelsen er ved at opdatere den gode gamle huske/tjekliste, som
medlemmerne kan trække på, inden de skal på en længere MC-tur. Listen gik
rundt ved mødet, så deltagerne kunne supplere listen. Listen bliver lagt op på
vores hjemmeside.
Stephan ”meeting” den 13. august på privaten, blev også berørt. Dem som

havde deltaget, håbede det ikke var sidste gang at Stephan (Claus Bull eller
andre) arrangerede tilsvarende hyggearrangement. Det havde været en rigtig
positiv oplevelse.
Kjeld Thor fortalte om en tysklandstur han havde været på her til sommer. Han
havde kontaktet sin ven hos Dream & bike tours (http://www.dream-bike.dk/)
og spurgt om han ikke havde en tur sydpå. Det resulterede i at Kjeld kom med
på en 6-dages tur til vinfestival omkring Rhinen og Mosel. Tak for den
underholdende information.
Afslutningsfesten den 28. oktober 2017 afvikles som tidligere nævnt i de
”gamle” festlokaler i Tibberupparken. Denne gang prøver vi noget helt 3., idet
deltagerne betaler for maden, men skal selv medbringe alle drikkevarer
(undtagen kaffe). Det bliver som ligeledes tidligere oplyst, Per ”slagter” der
står for menuen og prisen forventes at ligge på 200,-kr. pr. deltager.
Til sidst oplyste formanden, at han har fået nyt telefonnummer (se under fast
indslag).

NYT FRA BESTYRELSEN
-

Festudvalget med ansvar for klubbens 20-års fødselsdag i 2018 har nu bestilt
lokaler til festen. Det blev på Holbæk Vandrehjem, hvor der er den nødvendige
plads til arrangementet, inklusive underholdning og mulighed for overnatning.
Planen bliver formentlig at afslutningsturen går fra tanken i Espergærde og via
uransagelige veje til Holbæk, hvor deltagerne kan indlogere sig. Priserne

-

forventes at være absolut spiselige. Festudvalget er ved at lægge sidste hånd
på en poster, der skal motivere så mange som muligt til at deltage
Bestyrelsen enstemmigt godkendt vores nye medlem, Carsten Tetzlaff og byder
ham velkommen i klubben.

-

NYT FRA DEN STORE VERDEN
Kommunikation mellem bil og MC:
Bil til bil radarteknologi tilpasses i fremtiden også
motorcykler, så motorcyklister også advares mod
risiko for kollision med andre motorkøretøjer.
Systemet er testet på Ducatis motorcykler og
bruger den offentlige WLAN standard (ITS-G5) som
grundlag for dataudveksling, hvor køretøjets data
(type, hastighed, position og kørselsretning)
opdateres 10 gange i sekundet. (kilde: Touring Nyt)
Færger bliver elektriske:
To ud af de fire færger mellem Helsingør og Helsingborg bliver nu rent elektriske. Det
bliver Tycho Brahe og Aurora der først ombygges. (kilde: FDM)
Ny plan for tunnel til Sverige:
Transportministeriet, med opbakning fra
regeringen og de svenske myndigheder går nu
i gang med en strategisk analyse af
mulighederne for en fast forbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg. Den fremtidige
forbindelse skal finansieres ved brugerbetaling.
(kilde: FDM)
Tastefejl giver ikke altid en P-bøde:
Retten i Glostrup har afgjort at en borger ikke skal betale en P-bøde, selv om han
havde tastet 0 (nul)K i stedet for OK. Vægten er lagt på at der trods tastefejlen, ikke
er tvivl om hvilket køretøj der var tale om.
DAB forsvinder 1. oktober til fordel for DAB+:
Har du en DAB radio, vil du efter denne dato ikke længere kunne modtage DAB signal.
Det er dog muligt at købe en DAB+ adapter, som kan kobles til radioens USB-stik. Ved
ændringen udvides antallet af kommercielle (DAB+)kanaler fra 6 til 18.
DR’s FM signaler forbliver uberørt.

TØJBESTILLING
Klubben har igen mulighed for at bestille tøj med logo og priserne er næsten de
samme som i 2015. Kun T-shirt er blevet lidt dyrere.
Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, ønsker leverandøren at begrænse
farvemulighederne for alle tre tøjtyper og bestyrelsen fik ved seneste klubmøde
”mandat” til at bestemme farverne. Samtidigt kan der kun tilbydes et hvidt eller sort
klublogo (10x10cm) på brystet.
Bestilling sker ved at udskrive bestillingslisten, udfylde den og aflevere den og
pengene til kassereren. Bestillingen sendes derefter til leverandøren.
Tøjets design kan findes på tøjleverandørens hjemmeside:
http://www.james-nicholson.de/de/ hvor du i søgefeltet (shopsuche) skriver det
nummer (ex. JN002) som står ud for den enkelte tøjgenstand.

SMCK BESTILLINGSLISTE 2017
Alle tryk er på 10x10 cm. på venstre side af brystet i sort.

Farve

Størrelse

Antal

Trykfarve
Sort

T-shirt
JN002

Poloshirt
JN070

Sweatshirt
JN040

a´pris
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

kr.
kr.
kr.
kr.

155,00
155,00
155,00
155,00

kr.
kr.
kr.
kr.

220,00
220,00
220,00
220,00

I alt

Samlet

Bestilt af:
Medlem nr.:

Kassererens noter

Betalt kontant

Mobile Pay

Andet

Dato
Signatur

Bestillingssedlen afleveres til kassereren og genudleveres sammen med det bestilte tøj.
Farvevalg:

Halvt
bryst
Længde
fra
skulder
Ærme
længde
inkl.
manchet

graphite

grenadine

royal

turquoise

white

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

54,00 cm

57,00 cm

60,00 cm

63,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

74,00 cm

80,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

72,00 cm

75,00 cm

78,00 cm

81,00 cm

83,00 cm

85,00 cm

55,00 cm

57,50 cm

60,00 cm

62,50 cm

65,00 cm

67,50 cm

70,00 cm

70,00 cm

Vaskeanvisning:

Turen er nu fuldt booket, men det er muligt at blive skrevet op på en venteliste.

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 formanden.
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 93 36 46

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 93 36 46
Facebook SMCK Espergærde
Hjemmeside www.s-smck.dk

