Nyhedsbrev 4 – 2018
Information til medlemmerne
Klubbens aktiviteter og ture lægges ind på klubbens Facebook-side SMCK Espergærde. Dette gøres af de
medlemmer, der er “tovholdere” – eller tur-ansvarlige. 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.
Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe med vejledning til brug og opsætning af Facebook, hvis et medlem har
behov for det.
Trivsel
På juli-bestyrelsesmødet drøftede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer temaet “trivsel i klubben”. Vi
var enige om, at klubben generelt fungerer godt, og der er en god stemning og vældigt hyggeligt samvær.
Det er dog ikke op til bestyrelsen at afgøre, og vi besluttede derfor at lave en lille uformel
trivselsundersøgelse.
Trivsels-temaet vil derfor blive et af punkterne på august-klubmødet. Så er der endnu en god grund til at
møde op til næste klubmøde 😁 .
Julemærke-Sparegris
Et andet punkt, som bestyrelsen, på initiativ af næstfmd. Henrik, har har haft oppe til beslutning, er
indførelse af en Julemærke-Sparegris. Vi vil nemlig gerne hjælpe børnene, og samtidig gøre lidt mere ud af
klubbens deltagelse på Julemærketuren. Derfor vil vi samle ind – i en sparegris – til børnene. Så, hvem vil
donere en sparegris? Medbring den gerne til næste klubmøde, så vil vi vælge den
sjoveste/bedste/grimmeste til formålet.
GPS
Vi skal holde en egentlig GPS-aften, når internet-forbindelsen på Egegården tillader det. Men du kan
allerede til næste klubaften medbringe din GPS, hvis du har brug for en snak – og få et par tips til brugen af
f.eks. ruteplanlægning. Mon ikke der blandt medlemmerne er nogle, det gerne deler af sin viden?
Egegården Familietræf
Den første søndag i september måned er der Familietræf på Egegården. De forskellige foreninger på
Egegården viser hvad de kan. Også vi fra SMCK har mulighed for at deltage. De medlemmer, der har lyst til
at hygge sig på Egegården, vise sine fine motorcykler frem, og måske køre en lille tur med interesserede
gæster (husk at medbringe en ekstra styrthjelm), må meget gerne melde sig til formand Per eller til Ole
Trier (der er SMCK-kontaktperson overfor Egegården)
Kommende SMCK-aktiviteter
“Stegt flæsk m. persillesovs-tur” v/Per fmd. sø. 22/7-18
Touring Camp-tur v/Stephan J. fr. 24/8-18
Sæson-afslutningstur og fest i Hovgårdsparken, Espergærde lø. 27/10-18

Tur til B&B Dannevirke: 16-19/5-19 (St. Bededagsferie). Tilmelding via “begivenhed” på FB (eller mail el.
SMS)
Stadig på planlægningsstadiet:
Flådestation Korsør 25/8-18, Åbent hus-arrangement (tovholder søges)
Familietræf på Egegården (afventer interessede medlemmer)
Tur til Panzermuseum East v/Ole T.
Tur til Stevnsfortet v/Henrik J. næstfmd.
GPS-aften v/Per fmd.

14/7-18/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.

