Nyhedsbrev nr. 02. 2007.

Referat af ordinær generalforsamling i
S.M.C.K.
Formanden bød velkommen og takkede for det store
fremmøde.
1. Valg af ordstyrer.
Jørgen blev af formanden foreslået som ordstyrer og
blev valgt med akklamation.
2. Valg af referent.
Henrik blev foreslået som referent og blev valgt med akklamation.
3. Beretning ved formanden, vedlagt.
Den skriftlige årsberetning blev vedtaget. Formanden valgte dog lige at
komme med et par ekstra bemærkninger.
Der blev efterlyst ideer og festlige indslag i forbindelse med klubbens
forestående 10 års jubilæum, næste år. Nye ideer til nyhedsbrevet og hjælp
samt ideer til hjemmesiden ønskes.
4. Beretning ved kassereren.
Beretningen fra kassereren var positiv, der er p.t. en kassebeholdning på kr.
3700.- ellers intet at bemærke. Beretning vedtaget
5. Indkommende forslag
Bestyrelsen vil foreslå at køretiden for den tidlige søndagstur, rykkes fra kl.
11.00. til kl. 10.00. De øvrige tidspunkter er uændrede. Vedtaget.
6. Vedtagelse af kontingent for år 2007 / 08.
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 2007-2008 forsat er 150 kr.
for gl. medlemmer.
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr. Vedtaget
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
Formand:
Jan Wiinberg:
Næstformand:
Michael Holmen
Genvalgt
Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Genvalgt
Bestyrelse medl, 1.
Frank Lyby Jepsen
Bestyrelse medl, 2. Kim Christiansen
Suppleanter. Nr. 1.
Genvalgt
Nr. 2.
Genvalgt

Jan Snerle

ikke på valg
på valg – ønsker genvalg.
på valg – ønsker genvalg.
ikke på valg
ikke på valg
på valg -ønsker genvalg.

Michal Bo Andersen Bech - på valg ønsker genvalg.

Alle blev valgt med akklamation.
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Evt.
Åbningsturen er sat til søndag d. 29/4. Der laves en
rundsending pr. mail.
Jørgen oplyste at der var 24 der skulle med på
Østrig/Tysklands turen og at der var plads til flere.
Michael orienterede om at der afholdes Møllerally
lørdag d. 19/5.
Snerle oplyste om, at der kan bestille nye trøjer.
Poul gav en omgang p.g.a. føds´dag.
S.M.C.K. kniven blev overrakt til Ole Trier.
Ordstyrer Jørgen takkede af og Formand Jan takkede
næsten alle for god ro og orden, Pade tag dig
sammen!
For egen regning kan jeg oplyse, at der var 34
medlemmer og to efternølere til generalforsamlingen.
Henrik nr. 1
Jørgen overakte Ole vandre kniven.

Betaling af kontingent for året 2007.
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2007, hvis man forsat ønsker at være
medlem af klubben. Hvis betaling ikke er foretaget inden denne dato vil du blive slettet af
medlemslisten. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at være medlem skal du betale
ekstra 50 kr. samt årets kontingent før du igen kommer på medlemslisten. Ved indbetaling
senere end 1. maj skal der betales 200 kr.
Kontingentet kan betales på følgende måder:
1) 150 kr. betales til en fra bestyrelsen på de faste køreture,
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2) 150 kr. sendes eller lægges i min postkasse på adressen Svend Poulsens Vej 144
3060 Espergærde
3) 150 kr. indbetales på følgende bankkonto i Nordea. Reg nr. 2259 kontonr.
8474441955 med dit medlemsnummer som reference.
Kasserer Ole Trier Nielsen.

Sæsonstart 2007.
Så blev det endelig forår, vinteren var gået, BMWén havde været på Frankie´s
Vintercamp, hvor den havde stået og lunet sig sammen med nogle lidelsesfæller. Frankie
nåede i efteråret at få nyt arbejde, hvilket fik betydning for Tirsdagsdrengenes samvær og
trivsel i vinterens løb. – Det var nemlig ikke hver tirsdag vi kunne mødes, dels pga.
Frankies nye job, men også fordi Formand Jan og jeg selv sammen med vore koner, igen i
år gik til dans på det nye begynderhold, ligeledes om tirsdagen.
Der var dog visse aftener vi nåede at være sammen og give hinanden gode råd om
motorcykler, kvinder og livet i al almindelighed - ren rå hygge!
I vinterens løb fik jeg anskaffet mig en GPS, Garmins nye Zumo, et pragtfuldt stykke
legetøj, som både kan benyttes håndholdt til bil og til Mc. Der var ikke de store problemer i
at få den til at virke I hånden og i bilen, men på BMWén, da havde jeg brug for hjælp, og
hjælp det får man gerne på Frankie´s Vintercamp, Düsse Jürgen fik fabrikeret et beslag i
rustfrit stål, Kim Gipsben hjalp til med at få trukket ledning, samt ilagt
vipperationsdæmpning, indtil videre ser det ud til at fungere som det skal.
I vinterens løb nåede jeg også lige at få skiftet olie købt hos T. Hansen og oliefilter (har
anskaffet et oliefilter værktøj som kan benyttes til BMW). Endvidere har jeg monteret et KN
luftfilter og satser på når motorcyklen skal have 40.000 km. service, at kører den til Xpedit
i Ølgod og få påmonteret en Power Comander ved samme lejlighed.
Nå! men Jeg fik hentet motorcyklen hos Frankie om lørdagen inden vores
generalforsamling, fik den hjem, vaskede pudsede og polerede den så den var klar til
SMCK´s generalforsamling – Så i den!
Vi havde jo vores generalforsamling læs om det andet sted i bladet, men værd at
bemærke var at vores gamle ”Der Alte” formand var mødt op, og at han gladelig modtog
hvervet som referent – Godt gået, eller kørt fra Nyborg. Efter sammenkomsten på
Egegården, fik jeg lokket 100manden (min tvilling) samt Anette og Düsse Jürgen med på
en kørertur, vi rundede lige havnen i Gilleleje hvor vi mødte Kjartan95 og Søren nu uden
malkemaskine samt en mand som de præsenterede som et kommende medlem. De
havde været forhindret i at møde til generalforsamlingen pga. af arbejde sagde de. Nå!
men vi hygge snakkede, også med nogle andre Mcérer, fik pølser og kaffe inden vi begav
os på en lille omvej, anført af 100 manden, ud for at betragte en flok Bisson Okser, midt
mellem Gilleleje og Esrum, inden vi igen ankom til Espergærde.
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Bakkens åbning, jeg ved ikke hvor mange SMCKére der kørte fra Statoil kl. 17.00. –
eller hvor mange som mødte op på Nørrebrogade for at køre med på hele turen, men jeg
syntes jeg så Carsten Lund og Frankie da de drønede forbi ”Jorden rundt” i Klampenborg,
Hellerup eller hvad det nu hedder på de kanter,( jeg havde ikke min GPS med).
Jeg tror vi var omkring 10 motorcykler og førere som havde sat hinanden stævne på
Statoil kl. 18.00. for at kører ind på Jorden Rundt, og være med på en kigger, flere havde
bagt kage, og der var både øl og kaffe, det var bare så hyggeligt, og som vi stod der, kom
der flere til. Også fra SMCK, bl.a Lennart kørerlæren, Ebbe og Elisabeth, vi sludrede og
kiggede, og
som mørket
faldt på blev
lysshowet
fra
bla.
Goldwings
of gnisterne
fra
Offroaderne
flotte at se
på. Der var
flere idioter
som
på
forskellige tidspunkter forsøgte at krydse vejbanen, og ofte gik det godt, men pludselig ville
en dame krydse vejen, trækkende med sin cykel, hvilket resulterede i at en motorcyklist
forsøgte at undgå at køre hende ned, med det resultat at han væltede og kurrede et godt
stykke ad strandvejen langs med eller direkte på kantstenen – UH! Jeg syntes jeg kan
høre lyden endnu!!!!!!! – Der gik ikke så lang tid førend ambulance, politi, stigevogn og
meget meget mere dukkede op. - Det tog til gengæld en rum tid inden ambulancen kørte
afsted med den forulykkede!!! – Vi var lidt stille da vi selv kørte hjem.

Starten af kortegen af motorcykler ved Jorden Drejer.

Søndag d. 1. april
Jeg havde mulighed for at komme med på den sene tur kl. 14.00. – Var lidt spændt på
hvor mange som ville møde op, Peer og Michael Bo, var ankommet. Jeg havde selv fået
lokket min gode ven Mogens med bagpå BMWén.
Der kom ikke flere. Vi kørte først til Munkerup, jeg havde lovet en sodavand, men glemt
nøglen, så vi fortsatte en tur til Tisvilde, hvor vi sludrede med et par andre Motorcyklister,
Peer var sulten men ville ikke stå i kø, så vi måtte fortsætte vores tur til Sandet, hvor der
ligger en lille Grill, hvor vi så alle fik nogle pølser, inden vi satte kursen hjemover Ramløse,
Helsinge, Tikøb og Espergærde.
Mic
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Sidste klubaften onsdag d. 4. april
Vi var ikke så mange som dukkede op, vel omkring 18 medlemmer, Mette havde bagt en
masse kager til os, vi drak kaffe, en enkelt klubøl og så blev der reklameret for vores
kommende ture. Skyggemaleren har igen fået ny MC, en af de store Yamahaer, men den
er endnu ikke indkittet i klubben.
Vi fik to nye medlemmer, velkommen til Generator Arne og Torben no. h.hv. 125 og 126.
Kagemand til næste gang er Bjarne.

Kommende ture i 2007:
Kaffemøde i Ølgod søndag d. 22. april
Xpedit i Ølgod invitere til kaffemøde søndag d. 22. april fra kl. 10.00. Der vil være
mulighed for at afprøve flere af deres MC, og der vil være masser af kaffe på kanden,
æblekage og en enkelt pølse fra grillen.
Jan Snerle tager derover, han kører fra Græsted kl. 6.00 tlf. 2181 5010

Åbningstur søndag d. 29. april
Så blev det endelig tid til at komme ud af de støvede landeveje igen. Som jeg har nævnt
før var der øredøvende stilhed da der blev spurgt om der var nogle der ville påtage sig en
åbningstur… så jeg meldte mig under fanen så I må tage det som det kommer…
Dato: Søndag den 29 april.
Mødested: HH ferries plads foran billetlugen.
Mødetidspunkt: 09:10, for at finde ud af med gruppebillet.
Plan:
Jeg støder til på Sverige siden når I kommer i land kl. 9:50. Turen vil komme til at gå ud i
det forhåbentlige grønne. Op til Söderåsen som sidste år, en lille tur på grusvej (det er der
tradition for), Kaffe og kage hos os i Stenestad. Til Kobberhatten hvor der kan nydes en
kop medbragt øl/vand og kaffe, lidt kage eller håndmad, imens vi nyder skoven og
udsigten. Derfra kører vi en lille omvej ud gennem de svenske skove og til Oldtimer race
på ring Knutstorp. Der vil der være mulighed for at få ”afsat” konen/ kæresten/ madammen
( ikke permanent) men hvis de ikke ønsker at være på Ring Knutstorp hvor der bliver
afholdt Nordisk mesterskab for Classic Bikes kan de tage til vores hus og hygge. Der er fri
entre og vi kan få lov at høre hvordan det lød på landevejen for godt 30 år siden. Hvis vi er
heldige vanker der måske kaffe ved afhentningen af pigerne inden afgang mod gamle
danmark. Turen bliver ikke så lang, ca. 175km.
Husk Ang. ØL. Polisen er ret striks med alkometer
Keep the rubber hot!!
Anette og Jørgen
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Julemærkehjemmet i Sønderjylland
Vi snakkede om den fællestur til Julemærkehjemmet i Sønderjylland, som arrangeres af
en bruger af internetsiden:
http://www.motorcykelgalleri.dk
Hvis man ønsker at bruge tilmeldingslisten på denne side, skal man være oprettet som
bruger. Dette gøres let og koster gratis.
Hvis man ønsker at læse, hvad det hele drejer sig om, og finde tilmeldingslisten, er det
absolut det nemmeste, at kigge på denne side først:
http://jmhtur2007.spaces.live.com

Håber der er nogle fra SMCK som kører med til Jylland den 5. maj (eller 14 dage efter hvis
det er dårligt vejr den 5.)
Hilsen medlem 121
Ole Hansen Helsinge

Krobal på Agersø weekenden d. 12. 13. maj
Ja så er årets Ø tur arrangeret.
Turen går i år til Agersø, hvor vi skal bo på Agersø kro se www.agersøkro.dk
I kan også gå ind på Agersøs hjemmeside, og se de flotte farvebilleder af øen.
Turen er lørdag d. 12 og søndag d. 13 maj, så det skulle blive en kanon tur gennem det
Sjællandske med lysegrønt, og blomstrende frugttræer.
Der kan bo 56 personer, og der er 25 værelser.??
Prisen er kr. 750.00 pr. næse i dobbelt værelse.
900.00 pr. næse i enkelt værelse.
Prisen er inkl. Kaffe når vi kommer, tre retters gourmet menu med ”korresponderende” vin
ad libitum, morgen buffet, og så vil der være sørget for levende musik.
Som sædvane vil der være mulighed for bil transport for dem der ikke ynder at sidde bag
på motorcykel.
Deadline for tilmelding er den 10. februar 2007, og det bliver først til mølle princippet som
gælder.
I må meget gerne maile tilmelding til mig, men i er selvfølgelig også velkommen for at høre
yderligere, min mail adr. er
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Soren.t@hansen.mail.dk
Venlig hilsen
Søren T. Hansen (menig 52)
Tlf. 28920306

Agersø kro.

Mølle Rally Lørdag d. 19. maj.
Vi mødes på Statoil kl. 10.00. – Kører i fælles flok til Møllen i Hørsholm. Hvor Møllens MC
Senior har arrangeret et Rally for os, det koster 50 kr. at deltage, så får du lov at køre ca.
75 km. løse forskellige underholdende opgaver og du vil blive budt Kaffe og Sandwich og
hygge.

Weekend tur den. 9 - 10 - juni 2007 Danske Øer rundt.
Start fra statoiltanken Espergærde kl. 9,00
Turen går til Frederikssund – Roskilde – Ringsted – Næstved – Vordingborg over den
gamle Storestrømsbro mod Sakskøbing – Maribo og ad små veje til Nakskov.
Der kan laves et ryge/kaffe pitstop hvor man kan se et lille udvalg af små ”kineser cykler”
Men kun hvis der er stemning for dette, ellers må vi ”nøjes” med kaffe og tobak, eller helt
”skippe” dette punkt.
Ved 14,00 tiden køres til Tårs, og derfra sejles til Spodsbjerg på Langeland, lige over
Langeland, videre over Tårs til Svendborg og videre ad ”strandvejen” til Fåborg, hvor vi
kan spise en god middag i byen.
Tjek ind på et DANHOSTEL (vandrehjem) i Fåborg hvor der er inkluderet morgenmad.
Søndag ved 10-11 tiden køres 25 km. Til Egeskov Slot, hvor ”drengene” kan studere
gamle biler, motorcykler og flyvemaskiner. Og til ”pigerne” der måske ikke er så vilde med
mekanik, kan studere nordens største rosenhaver, der er også adgang til selve slottet ( til
dem der ikke kan lide hverken blomster eller mekanik, kort sagt, lidt for enhver.
Når alle har fået øjnene fyldt med nye indtryk, ved 14,00 – 14,30 tiden, køres mod
Nyborg, over
Broen mod Sorø – Holbæk – Frederikssund og videre hjem.
Der vil selvfølgelig blive indlagt passende med kaffe – ryge og spisepauser efter behov.
Turen Espg. Til Nakskov ca. 200 km.

7

Kaffepause i Nakskov, vi bestemmer selv!
Sejltid Tårs – Spodsbjerg ca. 45 min.
Spodsbjerg – Fåborg ca. 60 – 70 km.
Fåborg til Egeskov ca. 25 km.
Egeskov – hjem ca. 150 km.
Tilbage er så kun at håbe på godt vejr, samt stor tilslutning !
M.V.H. menig 118
Bjarne.

Lønholt dag Lørdag d. 16. juni
Lønholt dagen er blevet ændret fra om efteråret til forsommeren.
Vi mødes på Statoil kl. 12.30. lørdag d. 16. juni, jeg håber vi bliver mange, så kører vi en
tur til Lønholt, hvor en masse børn/unge venter på deres køretur.
Det er børn som ikke alle har haft det lige let her i livet, nogle er i pleje, andre er i
deltidspleje, de kommer og har en hyggelig dag i hinanden og vores selskab,
Tag en ekstra hjelm med, mød op så køre vi ud og gør årets gode gerning, for
ulejligheden, får de et måltid mad, en sodavand lidt kaffe og en kage, og så vil der vare
mulighed for at gøre et godt køb i en af boderne.

Er det noget med en Dukati som er graffiti malet, Hornsleth har malet den.
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Faste indslag.
Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort
søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på
Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.
Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i
Espergærde.
Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget
bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk. Har du ikke en PC´er, så
aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487

Kløvermarken 15
3060 Espergærde 49132487
afd10@mail.dk janwiinberg@stofanet.dk
E-Mail

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22683820

Sv. Poulsensvej 148 3060 Espergærde 49170783
E-Mail
holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
otn@webspeed.dk
E-Mail

Best. No. 1. Frank Lyby Jepsen
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
fjep@privat.dk
E-Mail

Best. No. 2. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Koglevej 8 C
E-Mail

3060 Espergærde 49134812
k.j.c@stofanet.dk

Suppleant 1. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

3230 Græsted
snerle2@os.dk

Suppleant 2. Mical Bo Andersen Bech
Mobil

Stokholmsvej 38
3060 Espergærde 49131063
E-Mail
mia@dr.dk

48392580

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.
Husk også lige at klubben er i besiddelse af en bærbar PC,er, scanner, et digitalt kamera
samt en 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand
Jan eller Frank.
Der er købt en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af
nyhedsbrevet.
Klubbens hjemmeside: www. esp-senior-smck.dk
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