Nyhedsbrev nr. 08. 2012.

Nyt fra sidste klubaften d. 3. oktober 2012.
Claus Nøhr og Lisbeth kom ikke, og det var godt
nok en skam. Det var nemlig dem som havde lovet
at tage kage med. Det kunne formanden næsten
ikke bære, at han for første gang i næsten 14 år,
skulle undvære kage på en klubaften!!!!!!!
Formanden ringede straks, til Claus, som fortalte at
han skam sad derhjemme med benene op, og
angiveligt fik badet sine fødder og masseret sine
akillessener med velduftende olier, af hans yndige
kæreste !!!!
En anden version af forløbet var, at Claus har sprunget sin akillessene, og
derfor sad derhjemme i en rullestol, og havde glemt alt om klubaftenen, og
deres forpligtelse til denne aften, - Claus og Lisbeth får i stedet lov til at
tage kage med til første møde i det nye år. God bedring til dig Claus.
Det blev derfor et magert møde, men det skal der rodes bod på til næste
gang, hvor to runde damer har lovet at tá sig af kagen.
Vi var i alt 27 medlemmer som var mødt op. Formanden holdt som
sædvanlig en lille tale, og fortalte om tiden der var gået og tiden som skal
komme. Der blev oplyst om to Mc ture, en som var foregået på Bornholm,
og en anden, en Weekendtur som Mads og Mic havde været på til
Danevirke B&B lige syd for grænsen. (Mic vil forsøge at arrangere en
fælles weekendtur dertil, i løbet af foråret).
Carsten Pileborg fortalte ganske lidt om afslutningsturen, læs mere herom
andetsteds i bladet. Formanden fortalte at vi selv, hver især, skal tage
madpakke, kaffe og kage med til afslutningsturen, tag nu rigeligt med kage
med så vi kan smage lidt forskelligt bagværk.
Formanden forsøgte at afsætte Kjeld Thors støvler på en lille auktion, jeg
ved ikke om det lykkes.
Düsse Jürgen fortalte at han fra Mads og Iris havde fået anbefalet at vi
som motorcyklist kan aflægge MC Tour Camp i Thoreby, vidst nok på
Lolland, et besøg.
Og så har vi fået en invitation til at deltage til en fest hos Birkerød MC, d.
2. februar 2013.
Der var enkelte som betalte for deltagelse til vores afslutningsfest d. 27.
oktober.
Mic

Lidt reklame for vores afslutnings tur, og fest den 27. oktober 2012.
Afslutnings turen starter kl. 9.30 fra Statoil (når tågen letter) og vi forventer at være tilbage
omkring kl. 15.00. Karsten Pileborg har påtaget sig at endnu en gang at stå for turen, så
det bliver med garanti en spændende tur.
NB! Man skal selvfølgelig selv tage sin egen madpakke med. Man skal også selv
sørge for at tage kaffe og kage på turen. Der vil blive arrangeret at vi kan drikke
kaffe og kage indendørs
Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Tipperupparkens Beboerhus, Kofoed Anchersvej nr.
87. 3060 Espergærde.
Angående maden havde vi håber at Vibeke var på banen igen, men hun må desværre
melde fra, så på nuværende tidspunkt er vi på udkik efter alternativ mad leverandør.
Vi kender endnu ikke prisen på maden, men skal forvente menu pris på 300 kr. pr.
deltager.
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, lige som sidste år. Kom med jeres hede musik ønsker så vil vi forsøge
at få dem lagt ind musik anlægget.
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 27 oktober 2012 kl. 18.00.
I Tipperupparkens Beboerhuset på Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde.
For prisen på 300kr. 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.

Sidste frist for tilmeldingen og betaling er den 21. oktober til Ole Trier eller formand Jan.

NB! Betaling kan indbetales på klubbens konto reg. Nr. 2259 kontonummer
8474 441 955 . Husk at skrive dit medlemsnummer ved indbetaling.

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.
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

Brombærvangen 11. 3120 Dronningmølle 49718282
E-Mail
msholmen55@gmail.com

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

