Nyhedsbrev nr. 01. 2015.

Referat af den årlige generalforsamling i
SMCK, afholdt på Egegaarden i Espergærde.
Der var mødt 39 medlemmer op på generalforsamlingen.
Dagsorden:
Formanden bød velkommen.
1. Valg af ordstyrer. Ole medlem nr. 3
2. Valg af referent. Henrik medlem nr. 1
3. Beretning ved formanden. (er udsendt) Beretningen
godkendt.
4. Beretning ved kassereren. Lidt penge i kassen, så alt ok.
5. Indkommende forslag. Ingen indkommen forslag.
6. Vedtagelse af kontingent for år 2015 / 2016. Kontingent bibeholdes på
kr.150,00.7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter. Se nedenfor.
8. Eventuelt. Orientering om en tur med en anden klub, v/Mick og
orientering om tøj v/Jan. Klubben har en Facebook side.
Klub dolken blev overgivet af Jan Bjerregaard til Stefan medlem nr.137 og
Ole medlem nr. 3
Bestyrelse 2015/2016 ser således ud:.
1. Formand: Jan Wiinberg
2. Næstformand: Michael Holmen
3. Kasserer: Ole Trier Nielsen
4. Bestyrelses medl. 1. Frank Lyby
5. Bestyrelses medl. 2. Karsten Pileborg
6. Suppleant nr. 1. Jan Vesth Marker
7. Suppleant nr. 2. Per Bjerregaard
Formanden takkede for god ro og orden.
Henrik medlem nr. 1

Sidste klubaften onsdag d. 1. april 2015
Den kære formand, og den lige så kære kasserer, havde begge meldt afbud
til dette første ordinære klubmøde efter general forsamlingen. Formanden
var syg, og kassereren var også lidt sløj, men derudover skulle han også
hente hans yngste datter ved flyveren, så de to kom ikke. Men det gjorde så
23 andre glade SMCKére. Og vi havde alle sammen en rigtig hyggelig
aften.
100manden, Mikael Le Dous og jeg selv, havde i løbet af marts haft
fødselsdag, vi blev tilsammen 180 år, så det blev fejret på behørig vis. Vi fik
både 100mandens ”Moderkage”, flødeboller, en enkelt eller to, øl, vand og
lidt vin. Det var bare så hyggeligt.
Pludselig da den officielle del af mødet var ved at være overstået, fik
kvinderne i selskabet, behov for og trang til, at være for dem selv. De fortrak
således til de tilstødende lokaler, og vi som var tilbage, drengene, fik
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pludselig mulighed for helt frit at kunne drikke øl og tale sammen. - Det var bare så
hyggeligt. – Senere gik det op for os at kvinderne, har behov for at blive rystet bedre
sammen, de har derfor foreslået et Tøse SMCK Komsammen onsdag d. 22. april kl. 19.00.
på Egegården hvor alle kvinderne fra SMCK, kan mødes uden deres mænd – Er du kvinde
med tilknytning til SMCK og er du interesseret i at blive rystet sammen med de andre
kvinder i klubben. Så kan du kontakte Susanne på tlf. 6060 1805 eller Lene på tlf. 2489
1033.
Jan Marker gjorde lidt reklame for indkøb af div. klubtøj med logo. - Der er brug for at
mange flere bestillinger for at det kan betale sig. Så prøv lige at se i din garderobe, om du
ikke lige står og mangler en polo eller t-shirt eller et eller andet med vores klublogo, og giv
så evt. Jan marker besked.
Det gik lidt trægt, med at finde kagemand til næste klubmøde - Men efter 2-3 minutters
næsten pinlig tavshed, så meldte Lisbeth og Claus Nøhr sig til at tage kage med til næste
klubmøde.
Der blev gjort lidt reklame for de kommende ture og arrangementer.
Torsdag d. 2. april er vi inviteret af vore venner i MCC-Nordsjælland, til at møde op ved
deres klubhus i Kvistgård kl. 8.00, for derefter at køre ned og være med til at sæsonåbne
motorcykel museet i Stubbekøbing på Falster.
Lørdag d. 18.april kl. 10.00. afgang fra Statoil Espergærde. Det er vores åbningstur
”Surprise”, som igen i år er arrangeret af Pileborg. Turen vil tage ca. 6½ time, og man skal
selv medbringe madpakke, vand, kaffe og kage.
Onsdag d. 22. april kl. 19.00. Tøseaften på Egegården
Onsdag d. 20. maj kl. 19.00. 1. Hjælpskursus på Egegården v. Johnny Møller.
Søndag d. 31. maj kl.10.00. afgang fra Statoil Espergærde. Benelli Per har arrangeret en
spændende tur til Egholm gods. Læs mere herom andet sted i dette nyhedsbrev. Vær
venlig at tilmeld Jer til Per, så hurtigt som muligt.
Pileborg havde inviteret hans gode ven Johnny Falckmand med til mødet, Johnny har søgt
om optagelse i SMCK. – Johnny har tidligere lavet et 1. hjælps kursus for os i SMCK, og
det var både lærerigt, sjovt og hyggeligt. – Det vil Johnny godt tilbyde at gøre igen. Velkommen i klubben Johnny.
Ref. V. Mic

Tour Kalender
Åbningstur lørdag den 18 april kl. 10.00 fra Statoil v. Pileborg
Tøseaften onsdag d. 22.april kl. 19.00. på Egegården
Kvistgård d. 25. april Åbent hus hos Ragnar fra kl. 10.00 til 16.00.
Egeskov på Fyn d. 25. april, v. Stefan
Konfirmations kørsel Steens kirke Rønnebæralle 14. maj kl. 12.30. v. Goldwing Per
1.hjælpskursus onsdag d. 20. maj kl. 19.00. på Egegården
Dannevirke i Pinsen v. Benelli Per fra d. 22. til d. 25. maj
Tysklandstur med Jürgen fra d. 22. til d. 25. maj
Veteran marked i Græsted søndag d. 24. maj kl. 10.00. fra Statoil.
Tour de Hornsherred den 31. maj kl. 10.00 ved Statoil v. Benelli Per, husk tilmelding.
Polens tur med Christian d. 25.til d. 30. august v. Kristian Heldt
Tierkiet august 2016 v. Goldwing Per
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Betaling af kontingent for året 2015.
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 150 kr. og dette beløb
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2015, 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 af SMCK skal du
betale 50 kr. ekstra, samt årets kontingent før du igen kommer på medlemslisten. For nye
medlemmer og ved indbetaling senere end 1. maj skal der betales 200 kr.
Indmeldingene tages op igen i bestyrelsen og godkendes.
Kontingentet kan betales på følgende måder:
150 kr. indbetales på følgende bankkonto i Nordea. Reg nr. 3572 kontonr. 3572872866
Eller på Mobile Pay 51432448 med dit medlemsnummer som reference.
Kasserer Frank Lyby.

Egeskov slot 25. april 2015 kl. 11 - 17 kontaktperson Stefan.
Det bliver en festlig åbningsdag på Egeskov. Vi gentager nemlig sidste års
succes med fri adgang for alle der ankommer på motorcykel. I 2014 blev det
til et kæmpe motorcykeltræf med omkring 3.500 flotte maskiner.
Der var motorcykler så langt øjet rakte, da Egeskov åbnede for sæsonen i
2014. Grev Michael Ahlefeldt, som er en passioneret motorcyklist og samler af
de flotte maskiner, havde fået den ide, at invitere til træf på Egeskov. Og det
blev en helt overvældende dag, som vi nu gentager.
Så har du en motorcykel og skal have et mål for din forårstur, så kør mod
Egeskov på Midtfyn. Når du ankommer til Egeskov, skal du blot følge skiltene
til det særlige ankomst- og parkeringsområde. Herfra er der fri adgang til
Egeskovs prisbelønnede have, ligesom du kan se udstillingerne med
veteranbiler og –motorcykler.
Gælder kun den 25. april fra kl. 11.00 – 17.00
Egeskov Slot, Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup.
Følg skiltene til det særlige ankomst- og parkeringsområde.
Parkering på plæne og grus – medbring gerne plade til støttefod.
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Kaere SMCK’er,
at the end oft he saeson it is high time to decise about a eventual next year’s tour. After
recieving a number of „no“s and having thought it over and over again, I came to the following
conclusion:
Without the intension of disturbing any of the already planned tours for Kristihimmelfartsdag
og Pinse I will invite to a little tyskland tur 2015;
just for the few one who had still not decided when or where to go. It is therefor without
difference which one of the dates we take. For Pinse I got the
better offer so I easily fixed on it.
A region located ca. 4 timer fra Puttgarden ( 5 if Rostock) named „Weserbergland“ is still
„unvisited“ by us. It is neither as high as the Harz nor as famous but less crowded and with a
number of small curvy roads. Among German touring bikers it is considered a „Geheimtip“
(staldfidus).
We made reservations in a hotel owend by that family since 1869. Ute and me testet the
kitchen and the beer: both good with reasonable prices J J.
The rooms are simple 3- star category but clean. When the weather is fine we can sit outside
in a „Biergarten“.
The chief offers us a package from Friday 22th may til Monday 25th for about 165/180 € in
double/single room per person including braekfast and diner.
For price reasons no other program items are planned, but you can be sure we will enjoy the
riding.
So, if you want to be on the list let me know as soon as possible.
We wish everybody a nice wintertime until next season. Take care while driving on four
wheels…
Mvh
Ute & Jürgen
Tel:
+49 (0)30 998 97 43 Fax:
kultur.de

+49 (0)30 991 71 58 E-Mail: transfer@reisen-und-
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Hej formand,
som aftalt her et par ord om Krakowturen.
Et par dage i Krakow med mulighed for lidt sving i Tatrabjergene.
Turen derned gennem Polen hvor der ikke køres meget på motorvej. Motorvejen får vi på hjemturen,
der køres via Tyskland en søndag, hvor motorvejene er dejligt lastbilfrie.
Tirsdag d 25.aug kl 18:00 er der afgang fra Espergærde. Der køres til Ystad. Og videre derfra med
færgen til Świnoujście. Ankomst Świnoujście onsdag morgen.
Fra Świnoujście til Krakow er der ca 730 km (8:45). For at se lidt af Polen kører vi dog ikke den direkte
vej. Vi vælger en MC-egnet rute uden motorveje. Der er så ca 14:00 timer (800 km). Det gøres på to
dage (onsdag og torsdag). Og kommer vi i tidsnød, kan vi blot tage lidt motorvej.
Krakow ankommer vi til om eftermiddagen torsdag d 27. Vi bliver tre nætter i Krakow.
Fredag d 28 og lørdag d 29 deles mellem, at se Krakow og få lidt bjergkørsel i Tatrabjergene, der ligger
ca 100 km syd for Krakow.
Der køres hjem igen efter morgenmad søndag d 30.aug. Der køres direkte fra Krakow til Rostock. Der
er 850 km (9:30 + pauser). Vi burde være hjemme omkring midnat, natten til mandag.
Økonomi:
Bro/færge til Sverige små 200 kr
Færge (m kahy) til Świnoujście ca 550 kr
Færge Rostock-Gedser ca 400 kr
4 overnatninger på hotel 750 kr (baseret på to i hvert værelse) = ca 2.000 kr
Målet er, at have turen aftalt inden vi går på sommerferie. Blot to deltager gennemfører vi turen – og
jeg melder mig gerne som den ene af de to…..
Forslag og/el ønsker er meget velkommende.
Tidsplan: Tilmelding (uden forpligtigelse) 15.juni Endelig fastlæggelse af turen 1.juli
Forpligtende tilmelding 15.juli (evt betaling af færge)

Kristian Heldt nr. 160
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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.
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
E-Mail
msholmen55@gmail.com

Kasserer:
Frank Lyby
Mobil 20281365

Gothåbsvej 21
3060 Espergærde
E-Mail
fjep@privat.dk

Best. No. 1.
Ole trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Pouelsensvej 144
3060 Espergærde
E-Mail
Oletriernielsen@autiook.com

Best. No. 2.
Karsten Pileborg
Mobil 23272689

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

Suppleant 1. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2
E-Mail

3250 Gilleleje
jan.marker@hotmail.com

Suppleant 2. Per Bjerregaard Rasmussen Skadevænget 12 Vellerup. 4050 Skibby
Mobil 40297501
E-Mail
perbras@me.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
reg.nr. 3572 konto nr. 3572872866
Nyt tiltag, vi har også fået Mobile Pay 51432448
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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