
Den afgående formands beretning (27/2-07) 
 
 
Køreture: 

- Bakkeåbningen – Der kom 3 grundet det dårlige vejr – kørte sent (Hastig troede vi var kørt) 
og kørte lidt med på turen og derefter tilbage til klubben. 

- Sæsonstarten var kold og der var kun en håndfuld der kørte direkte til blovstrød og spiste 
pandekager. Vi mistede 2 undervejs, som senere fandt os på blovstrød kro – Bager har lavet 
sedler til at imødekomme dette problem, samt indkøbt veste mm til bagerste mand. 

- Æd til du segner – 15 mand drog af sted til Birkerød kro og spiste stegt flæsk med 
persillesovs, ovenpå Kai foredrag. 

- Jakob Moll kørte til Frederikssund og spiste is. 
- Sælkiggeri i Røsnæs – fantastisk tur – og lang. En tur der kunne være værd at køre igen. 

Bager førte an på klubbens længste tur i laaang tid. 
- Susanne ræser rundt i nordsjælland. Endnu en fantastisk tur – 2 timer med sving non-stop 

efterfulgt af en grillpølse hos Egon. Prospect-Per var ved at blive kørt ned af en bus. 
- PMC griller et kloster – revolutions. Der blev ikke grillet kloster, da der var 

middelalderdag… der blev grillet ved vandet i stedet.  
- Jakob Moll laver lydtests. Der blev larmet alt det der kunne. CB500’eren præsterede 96 db 

kun overgået af Anders’ Falco med imponerende 105 db. 
- Malerklemmen – Kai førte an til klemmen foran 5 andre. – godt initiativ. 
- Mandagstur – Ganløse GP – dog inkognito – Politiet kom naturligvis 
- Bakkelukningen – mange flere end ved åbningen. Vejret var godt og der blev spist masser af 

shawarma.  
- Tur til Tøjhusmuseet – masser af kanoner og mad fra den sorte gryde. 5 fremmødte – Adam 

med et ordenligt hak i kørekortet. 
- Tur til Helsingør – 10 fremmødte – det var mørkt da vi kom frem. Klubben gav shawarma. 
- ZOO turen – ingen fremmødte 
- Vinterafslutning til Storkereden – korteste tur i PMC regi – 4,2 km. 5 fremmødte. Stegt 

flæsk og persillesovs. 
 
 
Arrangementer: 

- PMC drikker ud (fra julefrokosten) – Bunk var eneste mand på pletten. 
- S-hus åbent – ok men ikke mange der kom – for få studerende i klubben 
- Kør med Kai – Kai holdt et fint foredrag omkring svingteknik og hvad man skal være 

opmærksom på. Tak til Kai for et godt foredrag. 
- Træf på Toppen – Endnu engang et godt træf. Billeder af en babe på Mortens Z400. Vi 

vandt 2 pokaler – en for længt kørende klub og en for deltager nr. 4000. Bager spiste 7 
rejemader på havnen. 

- Ugledige Træf hos Adam – godt endnu engang og 500 g kød pr mand ☺. Pillede en 
campingvogn ned om søndagen…. Tak til Adam for et godt arrangement. 

- Oprydning i klubben – Der kom 10-15 stykker. 6 blev til Pizza. Oprydningsdagen gik godt. 
- Juleafslutning – Masser af æbleskiver og gløgg. Tak til Nana for et godt arrangement. 
- Tysklandstur – 40 mennesker af sted. Fin tur, om end det var svært at få nok tilmeldte. 
- Julefrokost – Fed fest – masser af god mad, øl og snaps. 

 



Filmaftener: 
- Worlds fastest Indian (Johnny) – Anthony Hopkins spiller fantastisk og giver den gas 
- The Doctor, The Tornado and the Kentucky Kid (Kai) – Fed film i stil med Faster 
- Sidste MotoGP hos Præz – 3-4 mand.  
- Borat (Biografen) – sjov og grænseoverskridende film 
- The Long Way Round (Johnny) – Lang dokumentar med super indhold.  

 
 
Klubben: 

- Der er købt en masse nyt værktøj sidste forår. Det er naturligvis blevet hængt op.  
- Dækmaskinen blev ligeledes til manges glæde fikset sidste forår. 

 
 
 
 
 
Godt: 

- Der har været nogle fede ture i år – Røsnæs, Susannes tur mm.  
- Få styrt i klubben i år – færre der har kørt ?!? Casper Borly, Jonz (offroader), Prospect-Per, 

Sanne styrtet på bane, mig påkørt 
 
Dårligt: 

- Stadig lav tilslutning til mange ture – der mangler flere studerende i klubben. 
 
 
 


