
Den afgående formands beretning (4/3-08)

PMC ture / arrangementer:

• Årets første klubtur: På årets første klubtur havde vi dejligt vejr. Turen gik først til
Holbæk og derfra videre til Frederikssund og Roskilde. I Roskilde gav klubben is. Vi
var vel omkring 8 - 10.

• PMC’s kobberbryllup: Vi fyldte 12 1
2

år og derfor skulle der holder Kobberbryllup.
Vi var omkring 7 fremmødte og mødtes på en bar i indre by til en hyggelig snak og
nogle øl. Nicolai og Uffe blev vidst sent oppe trods det at det var en torsdag.

• Mongoliet foredrag: Bager arrangerede Mongoliet foredrag. Der var vel omkring 30
fremmødte hvoraf ca 1/3 var pimser. Det var et godt og hyggeligt foredrag her på
DTU.

• Bakkeåbning; Vejret var flot og vi var omkring 25-30 fremmødte. Vi kørte den rigtige
vej og sluttede af i klublokalet med hygge.

• Tur til Masi Motor: Masi Motor holdt åbent hus. Der var et fint fremmøde fra klubben
og der blev prøvet en del maskiner.

• Emils Dobbelttur: Den blev holdt over 2 omgang, men fremmødet var dårligt og
derfor kun 3 fremmødte begge gange.

• PMC kører til bal: 12 piger køres til Gallafest på deres gymnasium. Fedt med masser
af publicity.

• PMC’s revenge on the open roads; Bager førte an til Tisvildeleje. Der var et godt
fremmøde. Dan punktere på sin R6´er og måtte derfor afhentes af Johnny.

• PMC tog til Palads for at se filmen Ghost Rider. Der var en enighed om at filmen
var ringe, men aften forblev god da Jensen’s bøfhus servere dejlige bøffer.

• Bronzekursus og stop ved Bikers Nest. Igen i år var der en del Pimser som tog på
Bronzekursus. Om lørdagen kørte vi til Adam som have købt uendeligt med køb og
tændt op i grillen. Super fedt arrangement og dem bør der klart være langt flere af.

• Scandinavian BikeMeet: Jacob Bunk og Allan bager repræsenterede klubben og gjorder
deres del i at drikke de øl vi andre skulle have drukket.

• Bagers tur til Langelinie: der kom 2 plus Bager og der blev selvfølgelig spist de store
is.

• Tur til Malerklemmen. Kaj førte an og der blev kørt af de snoede veje til malerklem-
men hvor der var et stort fremmøde. Omkring 10-15 stykker fra klubben mødte op.



• Kronborgturen; Godt fremmøde igen. Vi endte i Helsingør midte hvor vi spise på en
café. Megen pollen i luften den dag.

• Brunch på Ordrup kro; Brunch på Ordrup kro - 16 mand mødte op på måske årets
varmeste dag. Der blev ædt i vildskab for 50 kr. pr mand.

• Tanktømmerturen til Lolland; Vi kørte langt, over 300 km til middelalderbyen på
Lolland. Der blev skudt med bue og pil og kastet med sten. Vi fik også set kanoner
blive affyret.

• Træf på toppen - Det var godt igen i år, men Østre Gasværk spillede ikke som tidligere
år og det var lidt synd. Folk lå lidt spredt og fremmødet var ikke så stort som tidligere
år, men ellers en rigtig hyggelig weekend med godt vejr.

• PMC griller et kollegium: Der blev grillet på Kampsax kollegium og der var mange
der dukkede op og der var god stemning. Også mange nye og mindre kendte ansigter
kom.

• Pubcrawl - Rigtig godt med stegt flæsk for 55 kr. og ellers en rigtig hyggelig aften.

• Aftenbadning og grill på Ballevue - Det var godt, men en smule koldt. Men vi fik
gang i engangsgrillene og næsten alle kom i vandet.

• Åbent-hus gik godt. Vi fik snakket med 6-7 stykker som var positive. Vi havde både
cykler og projekter oppe som Anders havde skaffet.

• Allan Bagers tur i det sydsjællandske. Allan havde fødselsdag og derfor skulle klubben
en tur til det sydsjællandske. Der var et fint fremmøde.

• Bakke lukning; Bakken lukkede. Fremmødet var dog ikke så godt som tidligere, men
vejret var vist heller ikke det bedste.

• Øl og 80’er Heavy: Fedt arrangement og stor tak til Uffe og Nicolai. Det var godt
med et stort køleskab til alle de øl.

• Vidioaftner; Johnny arrangerede vidioaften og vi så On any Sunday. Der var et fint
fremmøde.

• Førstehjælpskursus. Et af de helt fede arrangementer som Dina arrangerede. Vi kom
op over de 20 mand og der var en god stemning og vi lærte mange nyttige ting.

• Tur til Blovstrød Kro: Der skulle spises Pandekager og 7-8 mand dukkede op.

• Røsnæsturen; Der blev kørt til Røsnæs for at se på sæler men de kom heller ikke
denne gang. 5 cykler kørte af sted.



• Oprydningsdag; Vi skulle rydde op i klubben og rent blev der. Nogle startede allerede
om fredagen og resten blev derefter klaret lørdag. Tak til de fremmødte og især til
Sanne som kørte fra Sverige for at hente sin udstødning.

• Et foredrag; Foredrag 12/11: Fint foredrag og der var et par af vores nye medlemmer
med.

• Filmaften med Wild Hogs. Der kom rigtig mange, filmen var sjov og det var en rigtig
hyggelig aften.

• Julehygge; en stor succes og klubben var lige pludselig for lille til alle de fremmødte.

• Tysklandsturen; endnu engang kom vi til tyskland. Der blev købt masser af tøj, men
mange tog også bare med for hyggens skyld.

• PMC’s julefrokost. Et af årets helt store begivenheder blev igen en succes. Endnu et
arrangement man kan glæde sig til hvert år. Tak til Dina, Uffe og Nicolai.

Klubben:

Klublokalet fungere fint og der sker lidt i ny og næ. Der er i blandt andet blevet sat en
ekstra trykluft op og der er kommet en skabsliste. Der er efterhånden også blevet ryddet
lidt ud i klubben.

Godt:

• Ingen styrt i år på klubturene.

• De sociale arrangementer medføre også flest fremmødte.

• Godt at "gamle medlemmer"stadig melder sig på banen og løfter opgaven omkring
det at lave klubarrangementer.

Dårligt:

• Til nogle arrangenter skal der stadig kæmpes hårdt for at få folk til at tilmelde sig.
Førstehjælpkursus og Tysklandstur, samt julefrokost kræver stadig megen tid for
arrangørerne for at få tilmeldinger ind.

En sidste bemærkning:

Da bestyrelsen sidste år blev valgt, lovede vi at vi ville gøre mere for at skaffe nye medlem-
mer, herunder især studerende. I løbet at året har vi fået ca. 10 nye medlemmer, hvoraf 8
ca. er studerende. Jeg syndes at vi i bestyrelsen til en vist grad har formådet at opfylde
vores løfte, men der kan stadig arbejdes hårdere på at få flere medlemmer.



Vi lovede også at vi ville skabe flere sociale arrangementer. Dette gjorde vi også og tilslut-
ningerne var fine, set i forhold til vores køreture. Jeg mener at vi skal forsøge at følge
denne kurs og se hvor vi ender. Dog vil køreturerne ikke glemmes, da vi trods alt er en
motorcykelklub og jeg håber at vi med tiden finder den perfekte balance imellem disse.

Med Venlig Hilsen
Nilas Mandrup Hansen
Formand i Polyteknisk MC forening.


