Tour Kalender.
16. april. Åbningstur SMCK - der køres i det
Nordsjællandske, varighed 4 – 5 timer.

Nyhedsbrev nr. 01. 2016.

4. maj. Pileborg invitere til åbent hus i anledning
af sin 60 års fødselsdag.
5. til 8. maj. Kr. himmelfarts tur til Sverige – Alebo
14. til 16. maj Græsted Veterantræf.
Uge 21 i maj – tur til syd / Vest tyskland og Østrig
18. og 19. juni Weekend tur til Hamborg aflyst på grund af manglende
tilslutning.
13. til 20 august MC tur til Cesky Krumlov og Dresden.

Generalforsamling 27 marts.
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Referat af generalforsamling i SMCK, 27. marts 2016
1. Valg af ordstyrer
Jørgen Lykke Rasmussen valgt på bestyrelsens opfordring.
2. Valg af referent.
Klavs Nybjerg valgt på bestyrelsens opfordring.
3. Beretning ved formanden
Beretningen vedtaget ved applaus. Dog måtte formanden og bestyrelsen berolige
forsamlingen med, at der på trods af debat om foreningens navn og logo, ikke er aktuelle
planer om at ændre noget, og at sådanne ændringer under alle omstændigheder skal
godkendes af generalforsamlingen.
4. Beretning ved kassereren
Kassererens beretning vedtaget ved applaus. Kassebeholdningen er dags dato 3079 Kr.,
efter indkøb til generalforsamlingen.
5. Indkommende forslag.
Forslag fra bestyrelsen om at kontingentet hæves fra 150 Kr. til 250 Kr. årligt.
Kontingentstigningen skyldes øgede krav til likviditet op mod fejringen af foreningens
kommende 20 og 25 års jubilæer. Dertil bruger bestyrelsen i dag relativt mange kræfter på
likviditetsstyring, og formanden må undertiden lægge ud af egen lomme.
Dertil var der indkommet forslag om kontingentøgning på 50 Kr. årligt.
Forslaget afstedkom usædvanligt livlig debat, idet forholdet mellem brugerbetaling og
kontingentbetaling af arrangementer, delfinansiering af sæsonafslutningsfesten og
rimeligheden af at gennemføre en procentuelt stor kontingentforhøjelse blev drøftet af en
lang række medlemmer. Andre medlemmer fremførte, at kontingentet trods stigningen,
endnu er overordentligt overkommeligt.
Forslaget blev vedtaget efter afstemning ved håndsoprækkelse. 15 stemmer for, 6 imod.
Forslag om kontingentforhøjelse på 50 Kr. årligt bortfaldt dermed.
6. Vedtagelse af kontingent for år 2016 / 2017
Kontingentet er fastsat til 250 kr. årligt, jf. punkt 5
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt med applaus. Næstformanden er uventet
afgået, hvorfor 1. suppleant rykker ind i bestyrelsen.
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Valg af ny 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår medlem 171 Jesper Harding Jensen. Valgt
ved applaus.
8. Eventuelt.
Formandens opfordringer til at bruge Facebook mere afstedkom bekymringer om SMSkæderne blev nedprioriteret. Kommunikationshierarkiet er fortsat Mail – Facebook – SMS.
Pileborg gjorde opmærksom på åbent hus hos ham selv d. 4. Maj. Mere info senere.
Klaus 100mand fik en ærestrøje af formanden for sit arbejde med Facebook-siden
Kniven blev overdraget til Kirsten Marker som anerkendelse for hendes indsats i
forbindelse med seneste sæsonafslutningsfest.
Afslutningsvis reflekterede formanden over den længste generalforsamling i klubbens
historie, og takkede for god ro og orden.

Nyt fra sidste Klubaften.
Der blev budt velkommen til de 33 medlemmer der var mødt op på denne forårsdag.
Der var fire nye medlemmer der var mødt op på denne dag, Jess som har været medlem
for nogle år siden, har igen fået tid til at køre MC, så han har fået sit gamle
medlemsnummer igen (166). Børge fra Vedbæk og Zoubeir fra Fredensborg var helt nye,
og valgte at melde sig ind med det samme. Lene Jensen valgte også at få sit eget
medlemsnummer nu da hun har fået sin egen motorcykel. Så velkommen til jer alle. Også
velkommen til Poul Anker Holm, Dennis Frydenlund, Michael Rohde, Jacob Greve og
Claus Schubert som har meldt sig ind hen over vinteren.
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Et af de nyere medlemmer Dennis Frydenlund havde taget en ramme øl og vand med som
en slags indkitning, så tak for det. Erik Pade var den glade kage giver på denne klubaften,
Grethe havde bagt et par lækre kager i anledning af at det var Eriks 70 års fødselsdag.
I den forbindelse havde Erik tømt barskabet derhjemme og havde fire forskellige slags
drikke med, så der manglede ikke noget. – Et stort tillykke til Erik.
Der blev også snakket lidt om generalforsamlingen, hvor det store emne var kontingent,
om den skulle stig eller ej, for at gøre en lang historie kort – blev det vedtaget at
kontingentet fremover er 250 kr. om året. Så skulle der forhåbentlig være ro omkring dette
i nogle år fremover.
Vandrekniven som Ole Trier og Stephan Jensen har haft, blev videregivet til Kirsten
Marker for hendes store indsats omkring det sociale som vores afslutningsfest og diverse
aktiviteter.
Der blev også snakket om at holde en MC udstilling i Espergærde Centeret her i foråret i
lighed med tidligere år. Erik Pade har været på sagen, men har haft svært med at komme
igennem hos ECs formand. Nu viser det sig at vores MC kollegaer fra MCC Nordsjælland
har fået reserveret to datoer hen over året, den 11. juni og 20. august begge dage kl. 9:00,
så jeg må sige vi er blevet snigløbet lidt af vores kollegaer. Men til gengæld kunne vi
måske lave en fælles udstilling. Jeg vil tage en snak med formanden fra MCC.
Opdateret medlemsliste vil blive sendt ud sammen med Nyhedsbrev nr. 2 – efter
bestyrelsesmøde i maj måned.
Kagemand til næste klubaften onsdag den 4 maj. Er Steffen Aunø.
Jan.

Betaling af kontingent for året 2016.
På generalforsamlingen blev det vedtaget af årets kontingent er 250 kr. og dette beløb
SKAL jfr. Vedtægterne være betalt inden den 1. maj 2016, 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 300 kr.
Indmeldingene tages op igen i bestyrelsen og godkendes.
Kontingentet kan betales på følgende måder:
250 kr. indbetales på følgende bankkonto i Danske Bank. Reg nr. 3572 konto nr.
3572872866
Eller på Mobile Pay 20 28 13 65 husk dit medlemsnummer som reference.
Kasserer Frank Lyby.
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Åbningsturen lørdag den 16. april
Der var 14 motorcykler der mødte op på Statoil kl. 10:00 til denne åbningstur, på en lidt
tvivlsom lørdag med ikke den bedste vejrudsigt. Tåget og grumset vejr fra morgenstunden.
Vi har før været udefor at Pileborgs turer har været en del våde, men det måtte vi gøre til
skamme, vejret viste sig for sin bedste side med en behagelig brise og en del sol, meget
behageligt kørevejr i forhold til årstiden.
Vi kom vidt omkring på de Nordsjællandske småveje, i et adstedigt tempo og med
passende pauser, så der både kunne blive forrettet det der skulle og drikkes kaffe.
Efterhånden som tiden gik faldt der flere og flere fra, men for os der var stanhaftige og
fulførte pogrammet, med endestation ved Esrum Kloster var der en belønding med kaffe
eller en øl i Klosteres munke kælder, et hyggeligt sted, og en perfekt afslutning på en skøn
MC tur, så stor tak til alle og Karsten Pileborg for en skøn tur. Jeg var hjemme ved 15
tiden.
Jan.
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Græsted veterantræf 14. til 16. maj 2016

Oplev unik mekanik på Skandinaviens største veteranmekaniktræf. 30 ha. træfområde. Ttumpe- og
kræmmermarked. alt i vetranmaskineri såsom biler og MC, fantastisk dampmaskineri, militærkøretøjer,
redningskøretøjer, traktorer,motorer, heste børnedyerskue, håndværk, markedsstemning og tivoli.
Kort sagt alt oser af nostalgi fra perioden 1900 til 1970.

14/05/2016 - 14/05/2016

Græsted Veterantræf

Lørdag

-

15/05/2016 - 15/05/2016

Græsted Veterantræf

Søndag

-

16/05/2016 - 16/05/2016

Græsted Veterantræf

Mandag

-

Priser
Billetter
Billetter: 07-06-2014 - 09-06-2014 0,00 DKK - 100,00 DKK Børn under 14 år / voksne

Vedr. Tur i uge 21/2016: syd/vest tyskland og Østrig.
Benelli-Per og Jens tager i uge 21 en tur sydpå. Så vidt muligt undgås motorveje. Og hvis
vejret er med os, kører vi sydpå langs grænseområdet til det gamle Østeuropa. Målet er
at runde Østrig inden vi kører hjemad igen.
Kontakt Per, hvis du kunne tænke dig at komme med. Tlf. 40297501 / perbras@me.com
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Mvh. Per.

4. maj Åbent hus
Karsen Pileborg holder åbent hus i anledning af sin 60 års fødselsdag.
Det hele foregår på privat adressen Holmegårdsvej 16 3100 Hornbæk hvor der bydes på
en lille forfriskning. Der er åbent hus mellem kl. 13:00 og 17:30 alle er velkommen.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen har fået ny sammensætning
efter at næstformanden har valgt at forlade
bestyrelsen. Den nye bestyrelse kan ses
under faste indslag.
Det er med vemod at jeg som formand må
acceptere at Mic har valgt at forlade sin
post i bestyrelsen efter 18 år og medstifter
af klubben. Du har været en fantastisk
medspiller for os i bestyrelsen, altid med
en snert af humor og et glimt i øjet. Vi ses.
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Faste indslag. 20-04-2016

Sms kæde. Hvis du ønsker selskab på en køretur, så sender du en SMS besked, med tidspunkt, sted og
formål med turen til Karsten Pileborg på tlf. 23272689 eller Jan Marker på tlf. 20109221 så vil de
videreformidle budskabet til klubbens øvrige medlemmer.

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, eller til et af de andre bestyrelses medlemmer. Gå også ind på SMCK
Facebook og tilmeld jer – lukket gruppe.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487

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

Næstformand: Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2

3250 Gilleleje
Jan.marker@hotmail.com

Kasserer:
Frank Lyby
Mobil 20281365

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

Best. No. 1. Ole Trier
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde
E-Mail
oletriernielsen@outlook.com

Best. No. 2. Karsten Pileborg
Mobil 23272689

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

Supplant 1. Per Bjerregaard Rasmussen. Skadevænget 12 Vellerup.4050 Skibby
Mobil 40297501
E-Mail
perbras@me.com
Supplant 2.

Jesper Harding Jensen.

Egedalsvænget 40. 2. Tv 2980 Kokkedal
E-Mail
jesper.harding.jensen@gmail.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 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. 3572 872 866 - husk medlemsnummer

Nyt tiltag, vi har fået MobilePay. 20 28 13 65 Husk altid at opgive medlemsnummer ved indbetaling.

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