Nyhedsbrev nr. 01. 2006.

Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til
generalforsamling i S.M.C.K.
Søndag den 26 - 03 kl. 14.00 i vores klublokaler
på Egegården, Egegårdsvej 3B. Espergærde
Husk det!!- også at det er sommertid og urene
skal stilles en time frem.
Der vil blive severet kage og kaffe – Øl og vand.
Der kan også betales kontigent.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Beretning ved formanden, er vedlagt.
4. Beretning ved kassereren.
5. Indkommende forslag - skal være formanden i hænde seneste søndag
den. 19. marts 2006
6. Vedtagelse af kontingent for år 2006 / 07.
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
8. Eventuelt.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelse medl, 1.
Bestyrelse medl, 2.

Jan Wiinberg:
Michael Holmen
Ole Trier Nielsen
Frank Lyby Jepsen
John Pedersen

på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
forlader bestyrelsen

Suppleanter. Nr. 1.
Nr. 2.

Jan Snerle
på valg - ønsker genvalg
Kim Christiansen på valg – ønsker genvalg

Punkt 6. på dagsorden:
Bestyrelsen vil foreslå at kontigentet for sæsonen 2006-2007 fastsættes til
150 kr. for gl. medlemmer.
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr.
Bestyrelsen har ikke yderlige forslag til dagsordenen.
John har valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, John han har siddet i
bestyrelsen i flere år, tak til John for de år hvor han har været en del af
bestyrelsen, og sat sit præg på arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil anbefale at Kim Christiansen træder ind i bestyrelsen i stedet
for den suppleant plads han hidtil har siddet på.
Bestyrelsen indstiller Michael Bo Andersen Bech som ny suppleant.
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Årsberetning 2005 – 2006.
SMCK er en klub med sammenhold / tolerance og hygge, det er altid dejligt at møde op
den første onsdagen i måneden, og få en snak og den kage, som man måske ikke kan få
derhjemme.
Vi har vores kære kone / mand, og så har vi vores to-hjulet, som giver os så store
oplevelser. Vores motorcykler sender et signal om frihed og ”ungdom”. Ligesom hårmidler
og viagra signalerer du at de ikke vil være ved, at du er ved at blive gammel. Men i SMCK
lever vi godt med myterne, og det gode fællesskab, og vi mennesker har brug for
fællesskab, ung som gammel, og så er det jo herligt at der er plads til os alle her i SMCK.
Vi kan se at vores medlemstal ligger meget stabilt igennem de sidste år - 66 betalende
medlemmer, om det er tilfredshed eller et tilfælde skal være usagt, men jeg vil helst tro på
det første. Ajourført medlemsliste vil blive udsendt når årets kontingent er betalt jf.
vedtægterne, senest d. 1. maj. Erfaringsmæssigt ryger der et par stykker på grund af
manglende kontingent betaling. Men i skrivende stund står der nye medlemmer klar til at
melde sig ind i klubben.
På de få ture jeg har været med på sidste sæson, har der altid været stor tilslutning til, og
det er et fremskridt i forhold til forrige sæson, hvor der blev klaget over for lidt tilslutning til
de forskellige arrangementer. Jeg ser frem til en ny sæson med gå på mod og initiativ.
Jeg fornemmer at der allerede nu er en masse medlemmer der er i gang med at
tilrettelægge ture rundt i det ganske land og udland.
I efteråret - oktober måned, havde bestyrelsen det årlige seminar, hvor der bliver hygget
og snakket om året der er gået, og hvilke tiltag vi kan gøre, og om der skal gøres nogle
tiltag der for at gøre klubben bedre.
I den forbindelse havde bestyrelsen inviteret to medlemmer med, fra vores kollegaer fra
MCC - Nordsjælland, Formand Jean og Poul tog imod invitationen, og der blev udvekslet
mange gode meninger på tværs af klubberne, blandt andet at arrangere nogle fællesturer
sammen, søndage og weekender.
Det er jer som medlemmer, der skal komme med nogle af alle de pragtfulde turforslag
rundt omkring i landet, så skal vi i bestyrelsen nok sørge for at det bliver bragt videre ud til
klubbens medlemmer, så det er bare med at klø på derude, vi i bestyrelsen vil glæde os
over mange gode turforslag.
Ikke at forglemme de mange skrevne artikler til vores nyhedsbreve, det er altid rart at læse
om de oplevelser der har været på de enkelte ture omkring i landet / udland.
Sidste år var der et medlem der arrangerede et pragtfuldt weekend ophold til Øen Femø.
Et ophold hvor der var musik og dans, og rigeligt med mad og drikke, en tur hvor der var
mulighed for at havde vores koner med, enten på bagsæde eller for dem som ikke er til
motorcykel, var der arrangeret kørelejlighed i bil. Dette er et tiltag vi vil prøve at gøre til en
fast årligt begivenhed, I lighed med alle de andre fast ture vi har på pogrammet.
Her i løb af foråret har der været nogen blæst omkring vores klublokaler på Egegården.
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Det er sådan at Egegårdens bestyrelsen har søgt Helsingør kommune om penge til
istandsættelse, dette har kommunen set positivt på, men det forudsætter at de klubber/
foreninger (15 stk.) der bruger Egegården, skal bidrage med et beløb, enten som leje af
skabe og lokaler eller et kontingent, i skrivende stund står det hen i det uvisse, mere om
det senere.

God fornøjelse med den kommende sæson, kør forsigtigt, fornuftigt og pas på derude.
Med venlig hilsen
Formand Jan.

MC udstilling i Tuborgs tappehaller – Lørdag den 25 Marts.
Vi mødtes på Espergærde station kl.10.00. i en bidende blæst, som stod ind fra øst. Det
var ikke dæk der blev sparket, der blev snarere trampet i asfalten for at holde varmen.
Mic havde været så fornuftig at tage en gammel dansk med, som han med rund hånd,
delte ud af da vi var kommet ind i toget.
En rask gåtur fra Hellerup station til Tuborgs tapperi haller. Vel ankommet til indgangen,
køen så lang ud, og døren man skulle ind af så meget smal ud, så det var lige før man var
ved at miste modet, men det var ikke så slemt der var en god bevægede i køen, og vupti
var vi ved kassen, en hund på disken og en flad 10er til lommen.
Vi gik rundt og kiggede, der var spændende mcér, diverse messetilbud af
motorcykeludstyr, specielt havde Xpedit mange forskellige spændende Bmwér, også en
forhandler af Triumph havde nogle fine cykler og endelig er markedet nærmest blevet
oversvømmet af Kinesiske motorcykler i alle mulige variationer til næsten ingen penge.
Det er lidt en skam at importørene ikke sammen med forhandlerne kan enes om at lave en
samlet udstilling, det kunne virkelig være spændende, det var som om der lige manglede
det nyeste nye på udstillingen, men det er ligesom det første forårsvarsel at komme ind og
kigge lytte og lugte til de mange motorcykler, nu kan man snart ikke vente længere med at
komme ud og trille igen.
Det var en hyggelig dag i gode venners lag, kl. 14.00. tog vi toget retur mod Nordsjælland.
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Mic overvejer at anskaffe sig en fire hjulet MC,er
Til sommerhuset.
Godt alternetiv når han skal lufte hunden eller til
bageren.

Nyt fra sidste klubaften Onsdag den 01 Marts.
Vi nåede op på ca. 30 medlemmer, havde igen en hyggelig aften hvor vi indtog en meget
fin Smck Kagemand som KeldThor havde med.
Peter El havde inviteret nogle gæve gutter, som han dyrker de gode gamle klassiske
motorcykler med, til vores klubaften, de valgte alle at melde sig ind. Velkommen til Jørgen,
Birger, Bjarne, Villy og Jens, vi glæder os til at se og høre jeres motorcykler.
Frank er kagemand til næste klubaften, som er Onsdag d. 5. april kl.19.00.
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SMCK har fødselsdag – Onsdag den 29 Marts.
S.M.C.K. Senior Motor Cykel Klubben så dagens lys den 29-03-1998 ved den stiftende
generalforsamling, der var elleve som mødte op.
Generalforsamlingen blev holdt privat, da man ikke regnede med, at det skulle blive noget
særligt stort. En motorcykelklub for folk der kunne lide at hygge sig med motorcykler i
muntert lag.
Der var en del som havde kørt motorcykler i deres unge dage, og nu igen havde fået blod
på tanden og anskaffet en motorcykel igen. Andre havde netop erhvervet sig kørekort til
motorcykel og brændte for at komme ud på vejene.

Bakkeåbning – Torsdag den 30 Marts.
Så er dagen endelig kommet hvor en af Danmarks store MC begivenheder løber af
stablen, nemlig Bakke åbningen torsdag den 30 marts, den store birker dag er kommet.
De fleste af os skal have luftet kværnen sådan for alvor, og har fået skiftet olien, fået
pudset dyret så den glinser af forårs kådhed.
Dagen hvor vi officelt kan sige at sæsonen starter, hvis nu bare vejret tillader det, og der
ikke er salt på vejene, men vi håber på høj sol og rimelige varmegrader.
Der vil blive kørt i to hold, dem der ønsker at køre ind til Nørrebrogade, de starter fra
Statoil i Espergærde kl. 17,00, og til dem der ikke har lyst til at køre med ind i gaden, men
vil ud og kigge, og hygge sig med en kop kaffe i mere trygge omgivelser, så er det til
Jorden drejer turen går, vi mødes på Statoli kl. 18,00.
Husk kaffe og kage?.
Vi ses.

Bustur til Tyskland – Lørdag den 1 April.
Er aflyst på grund af for ringe tilslutning, det har været umuligt at skaffe 80 personer som
det var påkrævet for at fylde bussen op, og holde omkostningerne nede, desværre - men
tak til Jørgen for at han ville lægge sjæl, og kræfter i dette arrangement.

MC udstilling i Espergærde center – Lørdag den 8 April.
Sidst vi havde motorcykel udstilling i Espergærde Centret var september 2003, hvor vi
mødte op med 25 cykler, ganske imponerende , så efter opfordring prøver vi igen.
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Arrangementet afholdes på Øster torv ved siden af Nissens cafe, og Pades Guld og Sølv
forretning, vi starter med at fylde torvet op, og hvis der kræves mere plads, fortsætter vi
hen langs Den Danske bank.
Vi mødes kl. 9,00 på pakeringspladsen ved biblioteket, hvor vi så i ro og mag får
arrangeret vores cykler på plads, så de ser pæne og indbydene ud.
Mød op og få en hyggelig SMCK dag.

SMCK`s åbningstur den 23 April.

MC tur til Berlin
Ser indtil videre sådan ud:
Torsdag den 25 maj afgang mod Gedser kl. ca. 07:00.. lander i Berlin v 15:30 16:00...parkering af mc'erne under hotellet, og putter dem godt fordi vi ikke skal køre på
dem før om lørdagen, hvor vi skal på guidet tur med privat guide, ellers foregår alt
sammenkørsel i taxa. Det ca. koster 150-200 kr. + drikkepenge for torsdag fredag lørdag
kørsel pr næse.
Landings øl på hotel... ud og skaffe et hyggeligt sted og på værtshus af værste slags
kaldet clo. Se link www.clo.de .
Fredag formiddag skulle drengene havde været på BMW- fabriks besøg, men de skulle
omlægge produktionen og det skal ske fra den 7 maj til den 13 juli så det må vente. Hvad
vi så skal lave vides ikke på nuværende tidspunkt ikke men der kommer en løsning.
Damerne bliver sendt i supermarked kaldet KDW hvor vi støder til senere for at undgå
overtræk og overlæs. Shopping i berlin og hjem på hotel for at gøre klar til aften spisning
vist nok på et bryggeri i bymidten.
Lørdag, guidet tur med privat guide på ca. 2-300 km. med middagsspisning et sted
derude. Aftenspisning et sted hvor servicen er på højt plan med skyhøje priser nemlig TV
tårnet i berlin se link www.berlinerfernsehturm.de
Søndag ved 9 tiden afgang mod danmark for nogen og videre til østrig for andre.

MC tur til Østrig.
I forbindelse med berlinerturen den 25 maj er der lavet en tur til Østrig hvor 10 mc.’er eller
rettere 14 smck’ere (rigtigt dejligt det lykkedes), mødes om søndagen den 28 i Rothenburg
a. d. Tauber, en middelalderby der blev jævnet med jorden under 2. verdenskrig og
genopbygget for Marshal hjælp derefter.
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Østrig skulle vi gerne komme til mandag aften efter en køn tur gennem nogle enkelte
bjergpas og lande hos værtsparret Helga og Helmuth et biker og ski hotel i Vor Arlberg. Se
link www.berg-klause.at
Der vil være tur hver dag men man behøver ikke at køre med hvis man har fået nok af
asfalten på turen derned. Jeg vil lave turene ud fra at vi skal øve os indtil vi skal op i
Stelvio passet med de 42 hårnålesving. Første tur bliver nok til Samnaun (en toldfri stat
med benzin til 6 kr. og billig sprut, tobak og mærkevarer af enhver art) via Silvretta der er
kun 28 ”bløde” hårnålesving. Hvis vejret er med os kan det være vi prøver Gr. Klockner og
europas største gletscher. Hvad vi ellers finder på må vejret afgøre, der er nok af
udflugtsmål. Referat af turene kommer nok når vi kommer hjem.
Vi kører hjemad søndag den 4 juni og er hjemme mandag eftermiddag/aften efter en
overnatter ved Kassel
Søndag d. 4. Juni
Veteranmarked i Græsted, mere herom senere.
Søndag d. 25. juni
Tur til Ulfshale v. Jan Snerle, mere herom senere
Onsdag d. 28. juni
Tur til Erimitageslottet v. Jan Snerle, mere herom senere

Tur til Middelhavet / Provence / Alperne.
I perioden 13 til 23 august 2006 arrangerer Henrik Tang en tur til Frankrig.
Poul har tilmeldt sig denne tur, og hvis du vil vide mere om turen og tilmelding så ring til
Poul på 49191172 snarest muligt.
Lørdag d. 26. august
Lønholtmarked v. Mic. mere herom senere.
Lørdag d. 28. oktober
Afslutningstur og fest, mere herom senere.
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Leos krambod.

Udstødning til Suzuki 600 Bandit til salg til årgang 2000 NY Pris 1000 kr.
Kontakt Kim Gipsben tlf. 20134335
.

Mærke
Yamaha
Model
yzf 600 r thundercat
Motor
600 ccm
Årgang
1998
Antal km
km 14.000
Farve
blå/sølv metalic
Afgift
med afgift
Yamaha yzf 600 r thundercat, 600 ccm, '98, km 14.000, blå/sølv metalic, m.afgift, rustfri slipon udstødning, små hvide
blink, originaldele medfølger, kun sommer kørt, 100% fejlfri, står som ny, lev. nysynet. Km.garanti, nyt bagdæk samt
service OK
Pris
Kr. 90.000

Henvendelse til Claus Nøhr, Vibekevej 12, 3060 Espergærde. telefon 49134611 eller mobil 51222964
de venligste hilsner Claus Nøhr

Volvo til salg.
Volvo 740 GLR 1988, Bordaux, ABS, Soltag, CD – Radio, EL ruder, Aft Træk,
Kun 382.000 km
Pris kun 10.000 kr.
Skal synes Oktober
Henvendelse : Medlem 38.
Michael Bo Andersen Bech. 49131063
Suzuki GSXR 400R årg. 1991
Har kørt 28.000. km, er nylakeret sort, fælge sandblæst og sølvlakeret, dobbeltsæde og
fuldkåbe til salg for 50.000.kr.
Erik Nielsen 2272 9480
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