Nyt fra sidste klubaften 7. september

Nyhedsbrev nr. 05. 2016.

På denne dejlige varme sensommeraften havde 34
medlemmer fundet vejen til Egegården.
Der var som sædvanlig en livlig snak om alt fra teknik
til medlemmernes sysler hen over sommeren, mens
vi nød John Rossings hjemmebag og en dampende
kop kaffe. Næste ”Kagemand” er Claus B.
Rasmussen, som dog ikke var tilstede. Han vil dog
telefonisk blive mindet om opgaven.
Den officielle del af mødet startede med et skål og tillykke med
fødselsdagen til Per Glæsner, som havde medbragt en lille skarp til folket.
Formanden tog herefter ordet og lagde ud med at rose funktionen i vores
SMS kæde, som fx da Mic den 31. august ønskede annonceret, at han ville
køre en tur til Flyvergrillen. Via SMS kæden fik Mic i løbet af ingen tid
samlet 10 klubmedlemmer – der valgte at køre til Hundested.
Dernæst oplyste formanden at medlemmerne i større udstrækning ville få
information via Facebook, både fra bestyrelsen, men også fra
medlemmerne. Derfor opfordredes alle til at lægge flere billeder og
information om ture m.v. op på vores hemmelige Facebook gruppe.
Mens vi er ved den hemmelige Facebook gruppe, så har vi nu lettet lidt på
det hemmelige, så gruppen nu kun er ”lukket”. Det betyder at alle kan se at
gruppen eksisterer og hvem der er medlem, men ikke medlemmer kan ikke
se indholdet. Til gengæld er det nu tifold nemmere at søge om optagelse i
gruppen, hvor Klaus ”100 mand” og jeg så sikrer, at kun klubmedlemmer
bliver optaget.
Formanden fortalte dernæst malende hvordan Krumlau turen i august var
gået og de udfordringer og sjove episoder de 18 deltagere oplevede. I den
forbindelse ønskede han en af Krumlau deltagerne, Jørgen, velkommen til
klubmødet. Jørgen, som er en god ven af familien Glæsner, var kørt fra
Møn til Espergærde, for bl.a. at deltage i klubmødet. Jørgen havde dog
ingen ambitioner om at søge medlemskab, alene på grund af afstanden til
bopælen.
Dernæst overtog Frank (kasserer) ordet og oplyste, at bestyrelsen havde
besluttet at forsøge med en alternativ afslutningsfest. Udgangspunktet var
den stærkt forringede mulighed for at låne de sædvanlig klublokaler, men
også et forsøg på at imødekomme de medlemmer, som har ment at de
foregående afslutningsfester var for dyre. Bestyrelsen har derfor reserveret
et lokale på en restaurant på Axeltorv i Helsingør, hvor det er muligt at
spise sig mæt for under 150,-kr. Drikkevarer skal købes separat.
Medlemmerne betaler selv og bestemmer derfor selv hvor store
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omkostningerne skal være. For dem der har energi til overs efter spisningen, er der
reserveret bord på den Irske Pub i Søstræde, hvor vi kan sidde samlet. Det er som sagt et
forsøg og udfaldet afgør om det er noget der falder i medlemmernes smag.
Sidste frist for tilmelding er ved klubmødet den 5. oktober 2016.
Mere specifikke oplysninger senere i Nyhedsbrevet.
Afslutningsturen planlægges (traditionen tro) af Pileborg.
Jan (næstformand) var næste i talerækken og fortalte at det igen – som det fremgår af
nyhedsbrev nr. 4 – er muligt at købe tøj med klublogo. Efter ønske fra leverandøren, som
sidste år havde voldsomme problemer med at finde hoved og hale i hvem der skulle have
stort/lille logo for og/eller bag, har vi valgt kun at udbyde et lille sort eller hvidt logo på
brystet. Til gengæld kan du via klubbens hjemmeside (eller det tilsendte nyhedsbrev nr. 4)
klikke på ”klik her” teksten ud for de enkelte shirts, hvorefter du automatisk bliver ledt over
på leverandørens hjemmeside. Her kan du se alle mulige tøjfarver. Bemærk, at der er
forskelligt farvevalg for de 3 shirts.
Ønsker du at bestille tøj, printer du bestillingslisten fra nyhedsbrevet og udfylder med valg
af farve, størrelse og logofarve. Bestillingslisten og betaling afleveres til kassereren ved
næste klubmøde, hvorefter tøjet bliver bestilt. Til forskel fra sidste gang, skal vi ikke op på
et vist antal inden vi kan bestille. Prisen er den samme om vi bestiller 10 eller 100 shirts.
Karsten Pileborg sluttede af med at oplyse, at Jürgens tur næste forår ikke er lukket for
tilmelding (se klubkalenderen).

Asia House Bjergegade 22, Axeltorv - Helsingør.
Program:
Axelhus kl. 1800, for dem der vil.
Asia House kl. 1900.
Den Irske Pub kl. 2200.
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Old Irish Pub Søstræde 4. 3000 Helsingør.

Afslutningsturen:
Afslutningsturen i år står Karsten Pileborg for som sædvanlig, ca. 130 km. Der er afgang
fra Statoiltanken den 29. oktober kl. 1000 og forventet hjemkomst ved 14-tiden.

Stevns Fortet.
Pileborg prøver igen med en tur til Stevns Fortet lørdag den 15 oktober, hvis vejret tilader
det.

Lidt nyt fra den store verden:
Der er nye parkeringsregler for motorcykler og overordnet reglerne nu ens for biler og
motorcykler.
Følgende er klippet fra FDM’s hjemmeside:
Standsning og parkering på fortov:
Forbuddet
byzonerne
begrænset
husmuren.

mod at standse eller parkere helt eller delvist på fortov og yderrabat indenfor
gælder også motorcykler. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er
til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til
Udenfor byzone-område kan motorcyklen standses eller parkeres helt eller
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delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Kommunerne kan dog lave lokale lempelser
via en lokal bekendtgørelse.
Selvom du før har parkeret på fortovet med din MC uden at få en parkeringsafgift, betyder
det ikke, at det er eller har været tilladt.
Tidsbegrænset parkering:
Hvis der er tale om tidsbegrænset parkering, er udgangspunktet, at en motorcykel ikke må
parkere på stedet. Kommunen kan dog lempe disse regler, hvilket i givet fald vil fremgå af
kommunens lokale bekendtgørelse.
Parkering i parkeringsbås:
En MC må gerne parkeres i almindelig p-bås. Men hvis p-båsen er reserveret til fx
handicappede eller en særlig køretøjstype, skal man respektere dette. Hvis motorcyklen er
3-hjulet, skal den parkeres i båsens længderetning.
Betalingsparkering på offentlig vej:
Den enkelte kommune kan bestemme, om der nogle steder i kommunen skal anvendes pbillet eller ej. Det er op til hver enkelt kommune, om motorcykler skal fritages for at trække
p-billet. Hvis du vil undgå, at p-billetten flyver af eller bliver taget af andre, kan du overveje
at benytte mobilbetaling af parkeringsbilletten, hvis den løsning er tilgængelig på
parkeringspladsen.
Parkering på private parkeringspladser:
Motorcyklister skal på private parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med
mindre andet fremgår af skiltningen. Hvis der ikke er nævnt særlige regler for motorcykler,
gælder altså samme krav om p-billet, p-skive, parkering indenfor afmærket p-bås etc. På
en række private parkeringspladser kan man også betale for parkeringen via
mobilbetalingsordninger.

Næste klubaften:
Efter formandens beretning og kaffe og kage, vil der i de tilstødende lokaler være
GPS undervisning – både Tom Tom og Garmin. Underviserne er vores egne medlemmer
med særlige kompetencer.

Pris- og bestillingsliste, såfremt du ønsker at bestille tøj med klublogo.
Bemærk at prisen er næsten den samme som ved sidste bestilling, men til gengæld er der
kun mulighed for et lille (10x10 cm) logo i enten sort eller hvid logo på brystet. Til gengæld
kan du frit vælge hvilken farve tøjet skal have.
I den elektroniske version, kan du ved ”klik på dette link” komme ind på forhandlerens
hjemmeside, hvor farvevalget for enten t-shirts, poloshirts eller sweatshirts fremgår. (de er
nemlig ikke helt identiske).
Ligesom sidst, skal du udfylde blanketten og aflevere den til kassereren, sammen med det
beløb du bestiller for. Pengene kan overføres via Mobile Pay eller på klubbens bankkonto.
Når betalingen er registreret, videregives bestillingslisten til Jan Marker.
Denne gang behøver vi ikke at bestille et vist antal, for at prisen holder. Vi aftaler blot ved
klubmødet, hvornår det er sidste frist for aflevering af bestillingsliste.
Bestillingsliste på næste side:
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T-shirt

Pris m tryk
kr.

105,00

Farvevalg
Klik på dette link

Poloshirt

kr.

156,00

Klik på dette link

Sweatshirt

kr.

220,00

Klik på dette link

Tryk er 10x10 cm. logo på venstre side af brystet. Vælg selv mellem sort eller hvidt tryk.

BESTILLINGSLISTE 2016
Farve

Størrelse

Antal

Trykfarve

T-shirt

a´pris
kr.

105,00

kr.

105,00

kr.

105,00

kr.

105,00

kr.

105,00

kr.

156,00

kr.

156,00

kr.

156,00

kr.

156,00

kr.

220,00

kr.

220,00

kr.

220,00

kr.

220,00

I alt

Poloshirt

Sweatshirt

Samlet

Bestilt af:
Medlem nr.:

Kassererens noter

Betalt kontant

Mobile Pay

Andet

Dato
Signatur

Bestillingssedlen afleveres til kassereren og genudleveres sammen med det bestilte tøj.
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Faste indslag. 14-09-2016
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 53833801

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

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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