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1 Generelt

PMC har i år fejret sit 20. år som klub under PF, hvilket er blevet fejret i stor stil
med helstegt pattegris og masser af øl og underholdning til vores jubilæumsfest. Der
har udover det været en fin tilgang af nye medlemmer, hvilket vi tager imod med
kysh̊and, da det er de studerende der er grundstenen for vores eksistens. Arrange-
menterne har igennem året oplevet et ganske fornuftigt fremmøde. Det har dog vist
sig, at de mere socialt orienterede arrangementer trækker flere deltagere til, hvilket
der er blevet rettet ind overfor, s̊a vi bedst muligt kan imødekomme medlemmernes
ønsker.

2 Arrangementer generelt

2014 har budt p̊a en bred vifte af arrangementer der har fordelt sig nogenlunde jævnt
mellem hyggearrangementer og køreture. Endvidere har der blandt andet været jule-
frokost, PMC-træf, banedage, rullefeltsdag, skrueaftener, grillaften, bremsedag og
jubilæumsfest. Vores større sociale arrangementer har generelt været meget besøgte
af vores medlemmer, mens køreturene har været noget mere afhængige af vejr og
studiepres. Der har været et ønske om flere sociale arrangementer fra vores medlem-
mer, hvilket der er blevet fulgt op p̊a i år. Dette vil ogs̊a være et fokus for det
kommende år, s̊a fællesskabet i klubben kan fremmes yderligere.

2.1 Nævneværdige arrangementer

• Skrueserviceweekender i marts og april
I forbindelse med at vi igen må have motorcykler i klublokalet, blev der afholdt
to weekender, s̊a der kunne komme gang i tingene igen under ordnede forhold.

• Bakke̊abning
Bakke̊abningen blev reklameret bredt med plakater p̊a DTU, hvilket betød at
vi blev 13 motorcyklister der tog turen ind til bakken. Langt de fleste var
enten nye medlemmer, eller ikke indmeldte endnu. Det er godt at se at der
stadig er nye DTU-studerende med interesse for motorcykler.

• Årets første rigtige tur
Vi blev 11 medlemmer der trodsede Johnny’s klynkerier om sandsynligheden
for regn, hvilket blev til en mega fed tur. Vi kørte bagom Nærum og op
gennem Trørød ud p̊a Strandvejen, hvorefter vi kørte ad bagveje fra Vedbæk
op til Hørsholm. Allerede da vi kørte ind p̊a parkeringspladsen, nærmest løb
grillmanden ind i butikken. Han havde tydeligvis opfattet, at han ville f̊a lidt
at lave. Der kom nemlig en ordentlig omgang burgere p̊a bordet til de sultne
medlemmer.

• Rullefeltsdag
Super fed dag ude hos Stevens MC Shop. Vejret var fantastisk, s̊a der var
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ingen problemer i at nyde en grillet pølse med brød og en kold sodavand, mens
Steven rullede vores cykler. N̊ar vi kunne høre hvad hinanden sagde, s̊a blev
der delt gavmildt ud af røverhistorier og klogerier. (til stor fornøjelse for især
dem, der ikke havde hørt dem før :) ) Vi blev omkring 20-25 mennesker, der
deltog i festlighederne, det blev ogs̊a til hele 18 rulninger i løbet af de fire
timer, arrangementet varede.

• Banedag
Vi blev omkring 10 personer der tog turen til Sverige for at deltage i Rac-
ing4fun’s banedage. Omkring halvdelen blev og kørte begge dage, mens resten
nøjedes med en enkelt. Der blev grillet rødt kød og spist sammen om aftenen,
n̊ar vi var færdige med at køre. Det var et rigtig hyggeligt arrangement, som
alle fik rigtig meget ud af. Det vil bestemt blive gentaget til næste år.

• Tur til Herlufsholm/Bager

• PMC-træf
Årets PMC-træf blev holdt hos Johnny i Slangerup, der kunne lægge sit nye
hus med tilhørende stor have til. Det blev i år børnefrit, hvilket betød at der
var lidt mere albuerum. Der var røde bøffer p̊a grillen og masser af kolde øl.
Johnny stod ogs̊a for en god lang køretur med stop ved b̊ade grill, strand og
isbod.

• 20 års jubilæum
Klubbens 20 års jubilæum blev afholdt udenfor, ved siden af Oticon-salen. Her
blev der serveret helstegt pattegris og serveret kolde øl mens folk underholdt sig
med forskellige lege. Da det blev mørkt, flyttede festen indenfor til læsesalen
bag S-huset. Her var der b̊ade live-musik og strip tease.

• Årets sidste tur
Årets sidste tur var i sig selv ikke særlig spændende, det var b̊ade v̊adt og
koldt. Derfor skyndte vi os ned til kineserrestaurenten i Holte, hvor vi sad og
hyggede os i mange timer, mens vi nød den ganske glimrende buffet.

• Oprydningsdag
Oprydningsdagen var en af de mindre besøgte i senere tid, hvilket betød at der
kun i meget lille grad blev gjort rent i klublokalet. Til gengæld blev der taget
nogle raske beslutninger, der betød at der der blev smidt ud og omrokeret en
del i klubben. Der er s̊aledes blevet bedre plads i klubben, s̊a det er nemmere
at arbejde og hygge i klubben.

• Klubhygge
For at sparke lidt gang i klubben, gav PMC øl til alle de medlemmer der
måtte have lyst til at dukke op. Dette resulterede i en rigtig hyggelig aften
med mange nye s̊avel som gamle ansigter og der blev snakket om b̊ade stort
og småt.

• Julehygge
Julehyggen trak som sædvanlig mange folk til. Det begynder at kunne mærkes,
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at folk bider p̊a de mere sociale arrangementer i klubben. Der blev s̊aledes
hygget rigtig meget i mange timer, selvom alle æbleskiverne ikke blev spist.
Glöggen var i øvrigt ogs̊a ganske glimrende.

• Ølbrygning
Johnny lagde hus og brygningsudstyr til at brygge julebryg til årets julefrokost.
Dette blev et rigtig hyggeligt lille komsammen over et par timer, hvor vi spiste
pizza og smagte lidt p̊a de forskellige bryg, som Johnny tidligere havde lavet.
Dette kunne bestemt godt blive noget, der kunne gentages.

• Julefrokost

3 Klubben

Der har været godt med aktiviteter i klublokalet i forbindelse med service og vedlige-
hold af cykler. Vores medlemmer har været gode til at holde klublokalet rent og
rydeligt og passe p̊a værktøjet.

Der arbejdes p̊a at der i løbet af 2015 skal indkøbes nye møbler, og eventuelt fjernsyn
og spillekonsol til klublokalet, s̊a der bliver flere og bedre muligheder for socialt
sammenværd i forbindelse med arrangementer og service.

3.1 Nye ting

Der er blevet købt diverse materialer ind til klubben igennem året, forbrugsmateri-
aler med mere.

Udgifterne til værkstedet har i år ikke været enorme, hvilket vil gøre det lettere for
os at købe en ny dækmaskine (forh̊abentlig) i løbet af 2015.

Andet

Der er i år optaget 16 nye medlemmer som følge af en ihærdig ophængning af
plakater og flyers i for̊aret. Planen er at gentage denne succes for at tiltrække flere
nye medlemmer. Klubbens synlighed p̊a Lyngby og Ballerup campus vil være et
fokus for bestyrelsens arbejde i 2015.

4 Bestyrelsen

2014 har været et noget mere medgørligt år, da vi ikke har skullet kæmpe med
situationen omkring vores klublokale. Sammen med Martin har jeg gjort hvad jeg
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har kunnet for at f̊a diverse arrangementer op og st̊a. Desværre har vores køreture
oplevet et meget varierende fremmøde, hvilket er lidt svært at planlægge efter. Det
ville være rigtig fedt, hvis vi kunne finde p̊a en lidt mere harmonisk måde at afvikle
vores køreture p̊a.

Til gengæld har det været helt fantastisk at se, hvor mange der gider at dukke op
til de mere sociale arrangementer, omend der skal opfordres noget til det. Der har i
løbet af det seneste år været mange velbesøgte sociale arrangementer, hvilket især
giver de nye medlemmer en chance for at lære klubben bedre at kende.

Bestyrelsen har i år ligesom sidste år været præget af, at store dele af bestyrelsen
ikke har haft tid og mulighed for at bidrage med s̊a meget som først antaget. Dette
har øget byrden p̊a de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, hvilket i længden er
lidt demotiverende. Til gengæld virker det som, at der er mulighed for at lokke nye
og friske ansigter til bestyrelsen i 2015, hvilket er lige hvad vi har brug for. Der skal
ikke være nogen tvivl om, at det er et h̊ardt og til tider utaknemmeligt arbejde at
være formand i PMC, men n̊ar det hele alligevel spiller engang imellem, s̊a er det
det hele værd. Jeg har igen i år haft stor støtte fra Martin, der gerne hjælper med
at trække en stor del af læsset, omend det nogle gange bliver i hans eget tempo.
Martin skal have min uforbeholdne taknemlighed for al den støtte han har givet mig
i 2014. Ligeledes tak til dem af jer, der har støttet mig igennem året, n̊ar det har
været svært, i ved vist godt selv hvem i er.
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