Nyhedsbrev 3 – 2018
Klubbens information til medlemmerne
Som I ved, arbejder vi i bestyrelsen med klubbens internet- og Facebook-hjemmeside. Målet er, at vi kan
kommunikere og samtidig udfolde vores fælles interesse for motorcykler, og ikke mindst; det hyggelige
samvær, der følger med.
Det var derfor en speciel oplevelse, da Jan Marker (best.) gav besked om, at vores hjemmeside havde været
forsøgt hacket – via en Ukrainsk serverforbindelse. Nå, det fik Jan løst fint, og vores kodeord til
hjemmesiden er efterfølgende ændret. Vi har en fast praksis i klubben om, at kodeordet ændres med
passende mellemrum.
Medlemslisten med bestyrelsesoversigt er nu opdateret på hjemmesiden. Karin arbejder på, at kvaliteten af
billedet bliver bedre - med en højere opløsning - så man også kan læse hvad der står 😏
Nyhedsbreve bliver fremover sendt ud i pdf-format, så vi ikke igen løber ind i filtyper, der er bøvlede at
læse.
Klubbens aktiviteter og ture lægges ind på klubbens kalender på hjemmesiden www.s-smck.dk samt på
Facebook-siden SMCK Espergærde. Dette gøres af de medlemmer, der er “tovholdere” – eller turansvarlige. Så kan du finde vores aktiviteter og turene som “begivenheder” på FB, og deltagerne kan
tilmelde sig de enkelte aktiviteter, hvor det er relevant. Det bliver desuden nemmere for tovholderen/den
turansvarlige at holde styr på tilmeldingerne og hele planlægningen af aktiviteten.
Af klubbens 32 medlemmer er 28 på Facebook, enten selv eller via sine bedre halvdele. Det tolker
bestyrelsen som opbakning til, at klubben kan fortsætte linien i retning af at anvende Facebook som socialt
medie til klubbens aktiviteter.
Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe med vejledning til brug og opsætning af Facebook, hvis et medlem har
behov for det.
Lov om persondata
Med hensyn til den nye lov om beskyttelse af medlemmernes persondata, afventer bestyrelsen
Justitsministeriets vejledning til foreninger. Når vejledningen er færdig, vil bestyrelsen tage bestik af
situationen og handle derefter. I kan forvente, at hjemmesiden bliver ændret lidt. F.eks. at nyhedsbrevene
omfattes af kodeordet, da der i nogle af nyhedsbrevene er nævnt personfølsomme oplysninger.
Kommende SMCK-aktiviteter
20-års jubi-fest m. køretur lø. 16/6-18 (festkomite: Hanne, Lisa og Lisbeth)
Sauerland-tur v/Per fmd. afgang lø. 23/6-18
Julemærketur v/Karin lø. 23/6-18
“Stegt flæsk m. persillesovs-tur” v/Per fmd. sø. 22/7-18
Eremitagetur v/Michael H. (formentlig en onsdag i juli måned)
Touring Camp-tur v/Stephan J. fr. 24/8-18

Stadig på planlægningsstadiet:
Tur til Panzermuseum East v/Ole T.
Tur til Stevnsfortet v/Henrik J. næstfmd.
GPS-aften v/Per fmd.
15/6-18/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.

