
Formandens beretning 2009  

Indhentet fra Dina:  

 

Køreture 
Bakkeåbningen/lukning: Mange deltog også selvom vejret ikke var godt til åbningen. 
Diesel House og Avedøreværket: Godt arrangement med mange deltagere. 
PMC griller et kollegie: God tur og mad. Der var mange nye ansigter. 
Få rullet din MC: Det lykkedes anden gang. Fint arrangement. 
Mandagsture: Blovstødkro, Roskilde, Kaffe og kage i Det Hvide Hus og PMC på klatretur. 

Andre arrangementer 
Skruedag: Enkelte kom til tiden og lærte at skifte olie med Bagers hjælp. 
Foredrag ”Sådan vedligeholder du din MC” v. Jens Bager Jensen. Stort fremmøde, der var næsten 
ikke plads til os alle. 
Brems med HaStig: Igen et arrangement med fint fremmøde. 
Drageflyvning: Blev holdt to gange med mange deltagere. 
S-hus åbent: Det er som sædvanligt svært at få hjælp fra medlemmerne. Da PF ikke reklamer med 
arrangementet var der heller ikke mange mennesker. 
Oprydning/flytte skabe: Meget få der dukkede op, når der var brug for hjælp. Dog kom der mange 
til oprydningen. 
Filmaften: Harley Davidson and the Marlboro Man, Rejsen til Saturn og Easy Rider. 
BadAssBikerBytur: BadAss-aften med en masse øl. 
Juleafslutning: Igen rigtig hyggeligt med mange medlemmer. 
PMC tester isen i Kbh: Der kom nogle stykker selvom det var en kold fornøjelse. 
PMC goes cultural: Rigtig mange var med ude og kigge på gamle og nye MC’er. 
PMCs legendariske julefrokost: Kanon arrangement som sædvanligt, i år var vi ca. 30. 
 

Træf 
Ugledige Træf: Super arrangement, stor tak til Adam. 
Træf På Toppen: Ikke så mange dukkede op selvom vejret i Skagen var rigtig godt. Vi 
havde det alligevel sjovt i PMC-lejren. 
Fyns MC Festival: 4 pimser tog afsted og vi skal flere afsted i år. Det er et godt (lille) 
træf og der er ikke så langt til Odense. 

Klubben 
Elevatorbyggeri 
Indbrud 
Nyt gulv 

Godt 
Større fremmøde til arrangementer. Både nye og gamle. 
Mange nye medlemmer 

Dårligt 
Styrt: Kun ét styrt på klubtur, men mange nye er styrtet i løbet af året. 
Manglende opbakning både med at hjælpe vedr. byggeri og julefrokost. 
 


