Nyhedsbrev nr. 01. 2008.

Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes §2, indkaldes hermed til
generalforsamling i S.M.C.K.
Søndag den 30 - 03 kl. 14.00 i vores klublokaler
på Egegården, Egegårdsvej 3B. Espergærde
Husk det!!- også at det er sommertid og at urene
skal stilles en time frem.
Der vil blive serveret 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. 23. marts 2008
6. Vedtagelse af kontingent for år 2008 / 09.
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
Kim Christiansen

på valg – ønsker genvalg
ikke på valg
ikke på valg
på valg – ønsker genvalg
ikke på valg

Suppleanter. Nr. 1.
Nr. 2.
.

Jan Snerle
på valg - ønsker genvalg
Michal Bo Andersen Bech - ønsker ikke genvalg

Punkt 6. på dagsorden:
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for sæsonen 2008-2009 forsat er 150
kr. for gl. medlemmer.
Nye medlemmer samt restanter skal betale 200 kr.
Michal Bo har valgt at trække sig fra bestyrelses arbejdet i klubben, da hans
arbejde i DR har første priotet. Tak til Michal Bo for de to år du var en del af
bestyrelsen, og din støtte og positive måde at være på.
Bestyrelsen vil foreslå at Jørgen Rasmussen bliver indstillet til posten som
Michal Bos afløser.

Årsberetningen 2007 – 2008.
Så er det ved at være tid igen, foråret har meldt sin ankomst, ja endnu
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tidligere end nogen siden før, her i skrivende stund har der godt nok lige været en enkelt
snebyge, men det er da nådigt sluppet hvis det bliver det eneste vi mærker til vinteren for i
år.
Skindet kan bedrage, sidste års vejr så rigtig lovende ud, men endte med den vådeste
sommer i mands minde, jeg mærkede det på egen krop da konen og jeg måtte grave
render omkring teltet, og lede vandet ned i Flensborg fjord, det var vådt, men sikke en
oplevelse.
Men lad os være positive og se fremad, og satse på et kanon forår, og sommervejr med
mange skønne ture i det ganske land, det fortjener vi alle.
Året er gået med mange gode ture og oplevelser, Søderåsen i Sverige vores åbningstur,
krobal på Agersø, vores Lønholt dag, grill på Helgavej, Berlin, Østrig, og tur til Møn, alle
nogle fantastiske oplevelser, og respekt for alle jer der ikke er nævnt, men en tak til jer alle
for at i har gjort dette muligt, med alle disse ture og oplevelser.
Vores årlige afslutningstur og fest er altid en oplevelse, synge pigerne stod for at
arrangere afslutningsturen, de havde gjort et stort arbejde, for at det skulle blive en
hyggelig tur.
Selve festen på Grydemosen forløb rigtigt godt, og var rigtig hyggeligt med en god
stemning. Men igen i år var det ikke tilfredsstillende med økonomien for arrangement, vi
hev et mindre overskud hjem, årsagen kan skyldes at vi kun var 34 betalende festdeltager,
hvor vi forrige år var 48 betalende festdeltager, og det af den grund har sin indflydelse på
salg af øl, vin og vores Amerikanske lotteri.
Igen en tak til Rytme Claus og Wiibroe for deres sponsorat af gratis øl til festen.
Jan Snerle modtog vores vandrepokal for sin indsats og sit store arbejde for Smck.
Jürgen vores nye medlem fra Berlin, var med på vores afslutningstur og fest, han fik
overrakt et års gratis medlemskab af Smck, for sit arbejde med at have arrangeret tur til
Berlin og Østrig, sammen med Dyse Jørgen, og den kommende tur til Berlin – Dresden
den 1. maj. Man kan ligefrem sige at klubben har fået et internationalt islæt med Svenske,
Tysk og X - formanden på Fyn.
Menig 52 eller Ø – lejer Søren som står for vores pragtfulde Ø ture, har arrangeret tur til
Orø kro, men denne tur er kommer i kambolage med turen til Dresden, så den er taget af
programmet indtil videre, Søren arbejder på at få rykket turen til efteråret måske.
Bestyrelsens årlige seminar blev igen i år holdt i næstformandens sommerhus, og vi
oplevede igen Micks velsmagende og særdeles stærke chili con carne, en fornøjelig
oplevelse hvor der også blev drukket en del vand.
I år havde bestyrelsen inviteret rytme Claus, Peer pudser og Claus 100 med som gæster.
Der blev snakket en del om fænomenet, Klubben i Klubben, det må vi tilbagevise at alle,
uanset hvor meget de kommer i klubben, er de ligeværdige medlemmer, der er ikke nogen
der har til hensigt at holde nogen udenfor, så vi må hver især støtte op omkring hinanden,
og især nye medlemmer for at de skal føle sig velkommen.
Vi vedtog også at Jan Snerle fremover er fast tur og kørselskoordinator, som modtager
medlemmernes gode ideer til ture, så vi fremover kan annoncere mindst en længere
søndagstur om måneden.
Rytme Claus meddelte at han godt vil stå for en årlig tur, kombineret med en Grill –
legedag.
SMCK`s 10 års jubilæum den 21-06-2008, sæt allerede nu kryds i kalenderen.
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Søren Skyggemaleren har tilbudt at lægge – hus / telt til vores jubilæumsfest. Jeg har ved
selvsyn set at han har alle de faciliteter der skal bruges til et sådan et arrangement, det
kan ikke undgås andet end at blive en succes.
Her i skrivende stund vil jeg ikke afsløre for meget omkring festen, festudvalget arbejder
på højtryk for at få tingene til at hænge sammen, men glæd jer, jeg fornemmer at det bliver
rigtigt spændende og hyggeligt. Der kan bliver tale om et symbolsk beløb i brugerbetaling,
men klubben satser på at dække alle udgifterne til morgenmad og aftensmaden af
klubbens kassebeholdning. Mere om dette senere. Forventet deltager 50 personer.
Et lille suk, på vores klubaftner er det ved frivilligheds principper at de enkelte medlemmer
melder sig som leverandør af vores populære kage til kaffen, det ser ud til at det
gennemgående stort set er de samme der giver kage hver gang, nu er det sådan at jeg
har ført liste over dem der har givet kage gennem de sidste år. Så det kan godt være at vi
må være noget mere direkte når der skal udpeges KAGEMAND. Uden at der er nogle der
skal føler sig trådt over tæerne.
Her ved starten af denne nye sæson er der 72 betalende medlemmer, og det er stort set
det samme medlemstal som det har været de sidste mange år. Ajourført medlemsliste vil
blive udsendt når årets kontingent er betalt jf. vedtægterne, senest d. 1. maj.
Bestyrelsen har afholdt ca, 12 møder i løbet af året. I god ro og orden.
Det var ordene for denne gang. Kan i have det godt.
Vel mødt til generalforsamlingen, og god fornøjelse med den nye sæson, og kør forsigtigt.

Ønsker alle god vind og masser sol på de Danske veje.
Med mange SMCK hilsner formand Jan Wiinberg.
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På et tidspunkt i december /januar måned mødte vi formand Jan i Espergærde-centret og
talte om at vi skulle en tur til New Zeeland med Dream & Bike Tours, han var hurtig til at
sige, så får klubben vel et lille resume af turen, og vel……………………….. her er så en
beskrivelse af en af de bedste ture vi har oplevet…….

Det hele starter 20. jan. X-pedit flaben Rune og 3 fra Ølgod kom til overnatning på
sjælland.
Vi havde bestilt vognmand til kl. 0500 søndag morgen, og hvad sker, vognmanden kom
ikke han var kørt til en forkert adresse i Vallensbæk, og her takker jeg af hele mit hjerte
Helsingør Taxa som på under 10 minutter sendte 2 vogne som med 160 i timen bragte os
til Kastrup til kl. 0600 som var indtjekningstidspunktet. Godt af sted til London med BA kom
vi til tiden herfra skiftede vi og kom op i en kæmpe maskine fra Quantas Airlines som fløj
os til Sydney, ankomst 21. feb. Kl. 2100 (ca. 12 timer) puha. Efter indtjekning på hotel gik
vi alle en tur til Darling Harbour en meget smuk og meget levende havnefront, så lige et
par sandvish fra 7-Eleven og så på hovedet i seng.
22.jan.
en vidunderlig dag i Sydney som starter med 4 timers rundvisning og derefter dagen fri til
at se mesterværket Sydney Opera

Randi v/operaen

23.jan. flyver vi videre til Aukland hvor vi får vores MC udleveret, det er rigtig hyggeligt
hvergang da der er en enorm god stemning fra alle deltagere som er spændte på deres
cykler
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Efter udlev. af cyklerne køres en tur i området for at vænne os til venstrekørsel, vores
guide en herboende dansker som har arbejdet for B&O viste os herefter noget af deres
storslåede natur først på vestkysten og så på østkysten. Efter rundturen på MC er D&B
tour vært ved en velkomstmiddag som blev ret hyggelig og våd.
Vi bor på Airedale Hotel, 380 Queen Street
25.jan. Tidlig afgang køres syd ud af byen gennem frugtbare områder ved Maramarua, her
er meget kuperet terræn så det går opad og nedad langs med Thames fjorden og følger
øst siden

Hva’ siges til sådan en udsigt/kystlinie

vores hytte/Randi slapper af inden vi skal spise

af den utrolig smukke kystlinie op til Coromandel by som der overnattes i, vi overnatter på
Anchor lodge Resort som er utrolig hyglig ved små lave hytter som et rigtig landmotel

26.jan. vi starter ud kl. 0800 og kører mod Mercury Bay hvor Captain Cook gik i land og
plantede det engelske flag da han fandt NZ, (her opdagede han også en ny planet Merkur)
stranden der blev opkalgt efter ham Cooks Beach.
Videre i en glansbilled tur møder vi byerne Whitianga, Kaimarama, Coroglen og kystbyen
Tairua, det som er så flot er den ufattelig smukke natur og bjergene som hele tiden dukker
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op i horisonten og som vi pludselig er helt oppe i med nogle fantastiske hårnålesving, som
den forbandede HD har svært ved at klare. Men tilsidst kommer vi til Rotorua som kaldes
verdens røvhul, fordi der er en masse udledning af svovlbrinter rundt omkring i naturen,
det ligner faktisk små udbrud af lava.
27.jan. har vi fridag til egen disp. Som vi bruger til at udforske byen i, der er marked i byen
som ligner et godt dansk kræmmermarked, om aftenen er vi til Urbefolkningens ære inde
at se et spil om deres traditioner, vi spiser jordbagt lam og søde kartofler som smagte helt
ok. Vi ser dem foretage krigeriske danse hvor de bruger deres tunge meget til at
afskrække fjenden med. Pris 92 NZD.

Urbefolkningen Maurierne viser os deres kunnen

28.jan. Tidlig afsted 0700 mod Martinboroug, vi bsøger her Wairakais geotermiske
kraftværk kører forbi nogle fantastiske vandfald og stopper op ved Lake Taupo. Kører
videre via Dessert Road til de aktive vulkaner i Nationalparken Tongariro, herfra går det ad
små veje til vores hotel.
29.jan. Krydser vi Cook-strædet for at komme til sydøen, det foregår med en færge,
indsejlingen til deres skærgård er lige så smuk som at sejle med Oslofærgen en tidlig
morgen!!!!!!!!!!!! Herfra kører vi mod byen Nelson hvor vi overnatter.
30.jan. Vi ser i dag en kæmpe sælkoloni som betragtes grundigt og der tages mange
billeder, herfra køres mod Greymouth hvor en af deltagerne Svend Torp fejrer sin 80 års
fødselsdag, det var hyggeligt.
31.jan. endnu en dag hvor glansbillederne bare passerer forbi vores blikke, vi kører nu
mod Hokitika for at se Greenstone produktion NZ-lands jade som var meget eftertragtet af
Maurierne, den er også utrolig flot bearbejdet i alle dens former og smykker. Vi kører nu
videre gennem et kæmpe regnskovsområde som er så frodigt at det ikke kan beskrives
men bør ses, vi stopper op ved det store gletcherområde Franz Josef Glacier og Fox
Glacier, her så vi at Gletcheren er ved at smelte på grund af Ozonlaget og den globale
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opvarmning. Her kunne man købe sig en helikoptertur over gletcheren hvis man havde lyst
til det, det var der nogen der gjorde. pris 150NZD

Bemærk gletcheren i baggrunden

01.feb. Tidlig afgang efter morgenmaden som blev indtaget nede i byen, vi kører mod
Haast over den østlige side af bjergkæden der skiller sydøen. Ankommer til Wanaka hvor
vi holder frokost ved en idyllisk sø, fortsætter via det imponerende pas Cardrona med
snoede veje til Queenstown også kaldet ”The Adventure Capital of the World” denne del af
turen køres i silende regn det meste af vejen (godt Randi huskede regntøjet) for vi var
drivende våde på støvler og handsker……….. vi bliver 2 dage i ”Vovehalsenes
hovedstad”.
02.feb. Denne dag er total afslapning som bruges til at gå på marked i byen, spise frokost
helt alene uden resten af gruppen, bare en dag med total powershopping og hvad vi ellers
kunne finde på…………………………… vi fik bla. Lavet en tatovering hver på anklen

Ja, det var så det, lidt tosset er man jo
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Dag 2 i byen kunne bruges til at udfordre sig selv hvis man ønskede det, paragliding,
elastikspring, rafting m.m. vi havde en der ønskede dette så vi kørte alle med ham ud for
at lave et elastikspring. Og det er faktisk det første sted i verden hvor man startede med
det, men se selv 143 m. ned og han sprang squ

03.febr. Vi kører nu mod Arrowtown og ser byens museum om selve opbygningen og
historien om Arrowtown og det er noget af en historie som er værd at lave et museum om.
Senere kører vi ud for at se og prøvesmage vin på en gård der laver og dyrker N.Z. rød og
hvidvin, flere købte vin der.
04.feb. denne dag var endnu en dag med fuldt regnvejrstøj på, men alligevel ser vi
gennem dråberne den ufattelig smukke natur i det kuperede område mod Christchurch og
videre nordpå 470 km. langs med stillehavet af den smukke kystvej til Kaikoura. Under
her billeder af kyststrækningen og bjergformationerne som viser at det ikke regnede hele
dagen, trods alt.

05.feb. Denne dag starter rigtig tidlig for vi skulle have været ude at sejle for at se på
hvaler og delfiner, men kaptajnen aflyste pga. kæmpebølger i det område, hvor vi skulle
have været, rigtig surt når vi nu var kommet helt til N.Z. for at se det, men den tager vi
næste gang. I stedet for begiver vi os det sidste stykke mod Christchurch, hvor vi skal
aflevere motorcyklerne,
06.feb. vi flyver om eftermiddagen til Sydney som vi mellemlander i og derfra videre til
Bangkok, her overnatter vi og har en dag i byen.
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Den bruges til en sejltur på floden som virkelig afspejler Bangkok som en by med voldsomt
store problemer med rig og fattig, her ses forskelle så det batter.

Den fattige del

Den rige del

Vi slutter af med en en rigtig lækker afskedsmiddag som består af fisk m.m. men desværre
var der ingen og jeg siger ingen der spiste af maden efter sejlturen på floden, da man
troede det var fisk derfra.

Der findes for øvrigt en kæmpefisk i floden som ikke må fanges men godt må fodres, da
den er hellig. Mener det hedder Catfish, har desværre ikke noget billede af den men den
var stor.
Vel ankommet til Kastrup sov vi bare igennem et par dage.
Turen kan varmt anbefales
Randi og Carsten
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SMCK har fødselsdag.
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.
Her til 21 juni vil vi afholde og fejre vores 10 års jubilæum på behørligvis.

Bakkeåbning – Torsdag den 13 Marts.
Så er dagen endelig kommet hvor foråret og en af Danmarks store MC begivenheder løber
af stablen, nemlig Bakke åbningen torsdag den 13 marts, det er 14 dage før sidste år
denne store biker dag løber af stablen. 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.
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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
E-Mail
afd10@mail.dk janwiinberg@stofanet.dk

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
E-Mail
otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby Jepsen
Mobil 20281365

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

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 40425634

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.
Klubben har 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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