Tour Kalender.
11. juni og 20. august MC udstilling i
Espergærde Center kl. 9.00

Nyhedsbrev nr. 03. 2016.

22. juni Tur til Eremitageslottet 18.30 fra Statoil
29. juni besøg på krigsmuseum i Gilleleje kl.
18.30
13. til 20. august MC tur til Cesky Krumlov og Dresden.
03 september er der familietræf på Egegården.

Sidste klubaften onsdag d.1. juni 2016
Referat:
Ved klubmødet i onsdags, mødte hele 30 mere eller mindre svedende
klubmedlemmer og hustruer op, selv om vejret indbød til grill og hjemlig
hygge.
Der var en rigtig god stemning og Kirsten Marker havde sørget for hjemmebag
til kaffen.
Formanden startede mødet med at byde et kommende medlem, Niels Skakke
velkommen. Niels er også 'Espergærde-dreng' og havde hørt om klubben via
vores tidligere medlem, Kim Povlsen, fra Snekkersten.
Der var så en gennemgang af de seneste ture, i og udenfor klubregi:
- Per Bjerregaards tur til Alebo i Sverige, hvor der var fuld tilfredshed med
pensionatet og hvor formanden sprang i den lokale sø, men ikke kunne
komme op ved egen hjælp.
- Henrik og Lene fortalte om deres netop overståede 3-ugers MC tur til USA.
- Per Bjerregaard fortalte om hans, Jens Ørkild og Zoubir's tur 'sydpå', hvor de
bl.a. besøgte Polen, Tyskland og Østrig og hvor de fandt ud af, at de var
havnet midt i landenes asparges sæson. (Per 'pudser' måtte melde afbud,
grundet alvorlig sygdom i familien).
Formanden oplyste,
- at vores udstilling i Espergærde Centret blev den 11. Juni, samtidigt med MC
Nordsjælland. Vi måtte bare ikke stå samme sted som dem.
- at næste klubtur er den 22. Juni til Eremitageslottet, igen orkestret af Jan
Snerle.
- turen til Krumlau til august er fuldt booket (11 mc-ere deltager).
- at Egegårdstræffet, hvor de aktive klubber på Egegården udstiller deres klub
indhold, forløber den 4. september.
Et enkelt medlem foreslog et besøg på museet i Gilleleje, hvor der specielt er
fokus på tysk udstyr fra 2. verdenskrig. Det var der flere der syntes ved en god
idé.
Derfor er der nu planlagt et besøg den 29. Juni kl. 1900. Entrepris for 2-2,5
times guided rundvisning er 100,- kr. pr. deltager. Der kan købes øl, vand og
kaffe.
For at få flere medlemmer til at logge sig ind på vores lukkede gruppe på
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Facebook, åbnes (er sket �) der for, at medlemmer kan invitere andre SMCK medlemmer. P.t.
er der 33 brugere.
Næste klubmødes kageleverandør er familien Snerle.
Husk at følge op på ture og arrangementer i klubkalenderen, der ligger på hjemmesiden. Hvis
du selv har en g-mail konto (g-mail mailadresse), kan du synkronisere din kalender med
klubbens, så din egen kalender altid er opdateret med klubarrangementer.
Det var vist det.
Jan Marker.

MC udstilling I Espergærde centre. Lørdag den 11. juni. Kl. 9.00
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Espergærde bibliotek ved 9.00 tiden. I må godt tage
noget kaffe med, så sørger klubben for noget morgenbrød
Smck udstiller på torvet ved Nissens cafe. Vores venner fra Ncc – Nordsjælland bliver
placeret ved torvet ved dagligvarebutikken Meny. Lad os mødes i EC og få nogle
hyggelige timer sammen med ECs kunder.
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Onsdag D 22. juni 2016 – Tur til Eremitageslottet.
For 12. år i træk kører vi den hyggelige
tur til Eremitageslottet og videre til
Hareskoven.
Vi kører fra tanken KL 18.30 og til
Eremitageslottet. Husk at tage
kaffe/kage med hjemmefra
Da vi ikke kan købe noget ved slottet.
Efter pausen kører vi til bryggeriet
Skovlyst i Hareskoven,
hvor vi kan købe kaffe, øl eller vand.
Mvh Jan Snerle

Onsdag dem 29. juni 2016 – Museumbesøg
Gilleleje museum, der rummer historisk udstyr fra 2. verdenskrig, med fokus på tyskernes
våben og udstyr, holder ekstraordinært åbent for SMCK, hvor vi får en guided rundtur af 22½ times varighed og mulighed for at købe øl, vand eller kaffe. Museet udstiller bl.a. den
eneste komplette Messerschmidt M110 natjager i Europa.
Afgang fra Statoiltanken i Espergærde kl. 1830 (præcis) og ankomst til museet kl.
1900.
På grund af rundvisningens længde, bliver der ikke yderligere MC-kørsel den dag, bortset
fra hjemturen. 
Prisen er 100,-kr. pr. deltager.
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Faste indslag. 08-06-2016
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.
Mobil 61335350

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

Husk at du også kan betale klubkontingent og andre indbetalinger til klubben via MobilePay til 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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