
Køreture
Bakkeåbningen/lukning Godt vejr og mange fremmødte. Jeg blev selvfølgelig stoppet

af politiet begge ture.

PMC for fuld damp Så S/S Bjørn og kørte en hyggelig tur. Kun 5 dukkede op, men
mange andre ville gerne have været med.

PMC griller et kollegie God tur og mad.

Madtur Stort fremmøde til dobbelt tur med god mad bagefter.

PMC skræmmer havdyrene Lang tur og koldt vand, men mange dukkede op.

Ubådstur Spændende arrangement med efterfølgende is på Langelinie.

Køreture Blovstødkro, Langelinie, Frederikssund, Roskilde, Malerklemmen.

Andre arrangementer
Skruedag Mange fik hjælp med bremser.

Poler jernet Stor succes, mange fik poleret jernet nede hos Bager.

Bytur Ikke særlig mange til at drikke rester fra julefrokosten.

Pubcrawl 10 Pimser afsted i byen, men det var så got at folk ikke kan huske så meget.

Dragetur Godt vejr og stort fremmøde.

Biograftur 15 var med inde og se RED, stort hit. Efterfølgende øl i byen.

Øl og 80’er Heavy Der kom en del for at drikke øl hos Uffe. Der blev spillet en masse
80’er musik, men det var ikke så "heavy".

Julehygge Mange dukkede op til æbleskiver, gløgg og røverhistorier.

DTU-avisen på besøg Hygge i klubben.

PMCs legendariske julefrokost Kanon arrangement som sædvanligt, i år var vi ca. 25.
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Træf
PMC’s træf i det mørke jylland Hos Nana og Torsten i Herslev med køretur om lørdag

og store mængder mad hver dag.

Træf på Toppen Ingen pimser i år.

Fyns MC festival Rigtig godt træf, som pimserne nu gør til en tradition. Gode øl og god
musik.

Klubben
Oprydningsdag i PMC Liften boltet fast.

Nøgleproblem løst Der skal nu kun bruges en nøgle til at komme ind i klubben.

Nye tshirts Klubben har fået nye fine tshirts.

En masse nyt værktøj

Ingen store byggeprojekter Dejligt!

Godt
Mange nye medlemmer

Dårligt
Styrt 2 styrt på klubture.

Manglende opbakning Hjælpe med arrangementer. Mange arrangementer blev aflyst.
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