Nyhedsbrev nr. 07. 2011.

Nyt fra sidste klubaften d. 5.oktober 2011
Stort tillykke til Lone og Kim, som har valgt at
slå pjalterne sammen, hvilket blandt andet
indebærer, at Lone nu hver aften har mulighed
for at studere Kims smukke hvide ben. I
anledning af deres giftermål, bød de på øl, som
først blev indtaget efter at vi havde spist Kents
chokoladekage og drukket et par kopper kaffe.
Vi var ellers mange som havde valgt at møde
op denne onsdag, i alt 32 SMCkére blev det til,
heriblandt endnu en af Stefans venner som søgte optagelse. Velkommen
til Henrik.
Formanden fortalte som han plejer om SMCK´s højdepunkter, fra den
sidste måned som er gået, herunder 1. hjælps kurset som Pileborg havde
arrangeret. Turen til Frankies onkel Kulhuse blev desværre aflyst på grund
af vejret.
Formanden holdt også en lille reklametale for de begivenheder som er
planlagt til at foregå i den kommende måned.
Jan Marker lovede at skaffe kage til næste klubaften, det lød faktisk som
om at han mente at Kirsten ville stå for bagværket, men vi får se!!!!!!!!
Samme Jan Marker kunne med glæde og stolthed i stemmen fortælle, at
hjemmesiden er begyndt at arte sig, prøv evt. selv at checke det
Kl. ca. 19.15. bød formanden velkommen til Kyöstis Schmidt, som var
blevet inviteret til at komme op og fortælle om hans og sønnens
motorcykeltur ”Crossing America”.
De havde købt to brugte Yamaha Ténnere som de pakkede ned og fik
fragtet til New York.
Herfra kørte de til Canada, og sydvest over hele USA ned til Mexico, de
fortsatte deres tur igennem Mellem og hele Syd Amerika.
Den samlede tur tog 8 måneder, de nåede at køre 38.000 km., brugte hver
3 sæt dæk, var udsat for en punktering og et enkelt røveri, de havde
samlet brugt 150.000 kr. da de kom hjem.
Hele Kyöstis fortælling, var suppleret med dias og video klip fra turen, og
hele fortællingen handlede for en meget stor del om de meget gavmilde
mennesker som de havde mødt på deres vej.
Det kan anbefales at gå ind på deres hjemmeside www.crossamericas.com
og læse om turen.
Kyöstis havde kun fået bevilliget 2 timer, men jeg tror alligevel først at vi
var færdige med at lytte og stille spørgsmål, da klokken var omkring 22.00.
Man fik let det indtryk, at hvis han ikke var blevet stoppet, så ville han
formodentligt kunne blive ved med at fortælle til den lyse morgen.
Tak til Kyöstis for en spændende aften, samt til Claus Nøhr, fordi han fik
det arrangeret.
Mic
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Dødsfald i klubben.
Vores ex-formands hustru Mette, er alt for tidligt gået bort.
Mette var en del af Smck i den spæde start, i kraft af at hun var gift med formand Henrik.
Der er flere af os der husker Mette med det gode humør og gåpåmod, med hendes sang
og guitarspil, når vi havde afslutningsfest på Kasserollen i Espergærde.
Vi mindes også Mette og Henriks gæstfrihed i Nyborg, i forbindelse med deres store
passion - teater, hvor hun i den grad deltog i Voldspillene i Nyborg, som var Mettes store
lidenskab.
Vores tanker går til de efterladte.
Ære være dit minde.
Smck.
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Lidt reklame for vores afslutnings tur, og fest den 29. oktober 2011.
Afslutnings turen starter kl. 10.00 fra Statoil og vi forventer at være tilbage omkring kl.
15.00. Karsten Pileborg har påtaget sig at stå for turen, så det bliver med garanti en
spændende tur.
NB! Man skal selvfølgelig selv tage sin egen madpakke med. Klubben giver kaffe og kage
på turen.
Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Tipperupparkens Beboerhus, Kofoed Anchersvej nr.
87. 3060 Espergærde.
Angående maden håber vi at Vibeke er på banen igen, så vi kan nyde hendes herlige
buffet, men i skrivende stund ved vi ikke om hun er på banen igen, mere om det til næste
klubaften.
Drikkevarer, øl, vin, vand og spiritus vil blive solgt til en passende lav pris (overskuddet går
til klubklassen).
Bestyrelsen vil skiftes til at stå i baren, og sælge øl, vin og vand. En elektronisk juke-box
står for musikken.
I øvrigt vil vi glæde os til at opleve en masse festlige indslag til afslutningsfesten, alle
initiativer vil blive værdsat.
Klip ------------------------ Klip --------------------------- klip ------------------------------- Klip

Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag den 29 oktober 2011 kl. 18.00.
I Tipperupparkens Beboerhuset på Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde.
For prisen på 200,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og
underholdende aften, med festlige indslag.
Husk at medbringe en gave pr. deltager til mindst 40-50 kr. til Frankie´s lotteri.
Større sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060
Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.
Navn og medlemsnummer:_________________________ Nr. _________
Vi kommer_________personer,

vedlægger _______________Kr.

Slippen og tilmeldingen og betalingen kan foregå på klubaften den 5. oktober
Sidste frist for tilmeldingen er den 23. oktober til Ole Trier eller formand Jan.
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NB! Betaling for afslutningsfesten kr. 200 pr. deltager kan også indbetales på
klubbens konto reg. Nr. 2259 kontonummer 8474 441 955 . Husk at skrive dit
medlemsnummer ved indbetaling.
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Leos krambod.
Søren T. Hansen sælger.
Burgmann 400 Hej Jan, jeg vil sælge min Burgmann, får næsten ikke kørt på den - den har
fået en lille skramme, så derfor sælger jeg den til højestbydende over 20,000 kr.

Mic sælger.
Gode kun lidt brugte MC støvler str. 45 sælges 300 kr.
Henvendelse til Mic 2233 2088

Paderne har valgt at sælge noget MC tøj
Jakke + bukser i læder str. 36
Jakke/Jaguar i læder str. 54
Det sælges for 1 kasse øl
Henvendelse til Erik 51542930

Købes
Mc tøj til et barn på ca. 8 år.
Henvendelse til formanden
28405487
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Faste indslag.

11-10-2011

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. Egegårdsvej 3. B. 3060
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 esp.smck@gmail.com Har du ikke en PC´er, så aflever din historie alligevel,
til en fra bestyrelsen så finder vi også ud af det.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487

Kløvermarken 15
3060 Espergærde
E-Mail
janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22332088

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49718282
E-Mail
holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

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

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

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

Best. No. 2. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

Suppleant 1. Karsten Pileborg
Mobil 23272689

Holmegårdsvej 16
3100 Hornbæk
E-Mail
kpileborg@gmail.com

Suppleant 2. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2

3230 Græsted
snerle@it.dk

48392580

3250 Gilleleje
jan.marker@hotmail.com

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj,
Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderen) 3060 Espergærde.
Husk også lige at klubben er i besiddelse af et 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.
Ved indbetaling af kontingent og diverse er kassernes konto nr. 2259 – 8474441955
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk
Klubbens nye mail adresse esp.smck@gmail.com
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