Nyhedsbrev 5 – 2019
Information til medlemmerne
Sommertid = ferietid
Der er derfor ikke meget at berette fra SMCK-fronten. Men på august-klubmødet, der i formandens
feriefravær blev ledet af næstformand Carsten “Smiley”, var der dog nogle ting, der blev drøftet. Vigtige
sager som f.eks. hvem den næste kagemand m/k skal være blev dog forbigået. Men det ser ifølge
medlemslisten ser det ud til, at den heldige vinder af tjansen i september er Kirsten Marker. 👍🏻
Carsten kom med en opfordring til medlemmer, der ønsker at deltage på næste års B&B Dannevirketur.
Nemlig, at I – hvis I har besluttet jer for at deltage - gerne må tilmelde jer nu. Det har betydning for, om vi
kan give Carsten fra BBD besked om, at vi ønsker at udnytte vores bookning af hele huset.
Søndagsturen, med Jesper som tovholder, den 18/8 til Ninas Naturcafé i Allerød blev afholdt i tørvejr. På
trods heraf var der desværre kun beskedent fremmøde med et par deltagere til turen, der endte hjemme
hos Per J. hvor der blev serveret hjemmebag.
Afslutningsfest
Der mangler fortsat nogle hjælpende hænder til vores afslutningsfest den 26. oktober 2019 kontaktperson
Karin, der foreløbig har fået Tina med på holdet 👍🏻.
Turarrangør – august og september 2019
I august har vores medlem nr. 3, Ole Trier, fornøjelsen af at arrangere en tur. Med lidt forsinkelse er det
blevet til søndag d. 1. september, hvor turen går til Panzermuseum East ved Slagelse. Der er ikke krav om
tilmelding, men I må gerne markere på Facebook-begivenheden, hvis I ved, at I deltager (eller det
modsatte)
I september har Jan Wiinberg påtaget sig at stå for et Sparke-dæk-arrangement m. grill. Det bliver søndag
d. 22/9.
Afslutningsfest 26/10-19:
Interesserede til festkomiteen kan melde sig til Karin fra bestyrelsen. Festens afviklingsform afhænger
nemlig af, om vi kan få samlet en festkomite fra medlemskredsen.
Obs: Turarrangørernes lyst og motivation for at gøre en indsats for klubben hænger 100% sammen med
medlemmernes opbakning og fremmøde til de planlagte ture og arrangementer!
HUSK: - at tjekke klubbens Facebook-side, hvis du løbende vil modtage opdateringer – og se billeder – fra
vores ture. Det er også via FB, at du får detaljeret information vedrørende de kommende begivenheder i
SMCK. I må gerne være lidt flittigere til at skrive og sætte billeder på FB, f.eks. fra en interessant tur 😁
Kommende SMCK aktiviteter
23-25/8-19: SMCK Hyggetur til MC Touring Club Camp i Djursland v/Stephan, 12+ tilmeldte

1/9-19: SMCK tur til Panzermuseum East, Slagelse v/Ole Trier
4/9-19: Klubmøde hvor Arne H. og Leif viser dias/video og fortæller om deres tur til Italien (bl.a. Sardinien
og Korsika)
22/9-19: Sparke-dæk-arrangement m. grill og pølser (klubben er sponsor) hos Jan og Britta v/Jan Wiinberg
2/10-19: Klubmøde med MC førstehjælpskursus m. Johnny Svanholm Møller v/Jan Marker
21-24/5-20: Klubtur til B&B Dannevirke v/Per, fmd.. Tilmelding på SMCK’s Facebookside: tryk på “deltager”
el. mail til Per
Stadig under planlægning:
Sparke-dæk-arrangement m. grill v/kasserer Claus
GPS-aften v/Per fmd.
Afslutningstur og -fest d. 26/10-19
Aktivitet med Espergærde Centeret v/Erik Pade
20. august 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.

