Referat af regionsmøde d. 11.10.2019 ved Brede MC
1. Velkomst af Brede MC med en omgang!
2. Fremmødte klubber: MC Kæden, MC Als Heimerz, Sønderborg MC, SMCC,
Brede MC, MC Hånd, Death Rose
3. Afbud: Åbenrå MC, MC Føniks, MC Sydals
4. Rundt om bordet siden sidste regionsmøde:
MC Kæden:
- Har haft åbent hus, træf, klubtur til Tyskland, været til bryllup ved
klubmedlemmer og har fået en del nye medlemmer.
Sønderborg MC:
- Er pt. 36 medlemmer og prøvemedlemmer. De har været på klubtur
med 18 mand til Holland og har haft åbent hus med mange fremmødte,
fordi de har haft jubilæum. De er med i dartturnering imod Sydals MC.
- De skal være med i “I hus til halsen”, som vises i januar 2020 spændende!
MC Hånd:
- Har kørt i “MC mod mobning”, som også kommer i TV.
SMCC:
- Kan prale af et nyt medlem på 19 år, så nu er medlemmerne mellem
19-91 år.
- Der er masser af arrangementer på SMCC’s hjemmeside.
Brede MC:
- Har renoveret på deres klubhus, så der er ikke blevet til så mange ture.
- De er 14 medlemmer.
- De har kørt en del sammen med www.mcsydtour.dk, hvor man kan
melde sig ind.
Death Rose:
- I alt 13 medlemmer.
- Har haft haft indbrud, hvor der blev taget en del. Dagen før deres træf
havde de så indbrud igen, hvor det hele blev tømt. De fik masser af
opbakning, så de kunne få træffet til at fungere - fantastisk, tak for det!
- De har været på Isle of Men sammen med MC Sydals og MC Full Pull.
MC Als Heimerz
- Har udbygget vores klubhus.

-

Vi har haft 10 års jubilæums åbent hus og har haft dertilhørende fest
mit alles.
Har været på diverse træf og klubhygge.

5. Aktivitetskalender:
MC Kæden:
- Hver 2. fredag i måneden er der fredagsåbent, hvor alle er velkomne.
Starter første gang d. 8.11.2019. Der er masser af sovepladser.
- 23. december, jule-gløgg.
- 27. december, julefrokost.

-

Uge 7 eller 8, bierfest + fastelavn (dato kommer senere).
4.-5. maj, 100 års genforening med fællesarrangement.

Sønderborg MC:
- Har åbent hver onsdag og fredag, hvor alle er velkomne.
- Vintersæson: Dart-turnering mod MC Sydals - et brag af en kamp, vi
hepper!
- Holder sæsonafslutning med stegt flæsk.
MC Hånd:
- Havde ikke så meget at fortælle.
SMCC:
- 18.11., klubaften ved Oves Køreskole.
- 1.12., julestue.
- Januar, gule ærter på Kværs Kro med foredrag.
- Forskellige arrangementer i hver måned i SMCC, se mere på
www.smcc.dk
Brede MC:
- 2.11., bierfest.
- 2. weekend i januar, julefrokost/baghjulsfest.
Death Rose:
- Ulige uger, fredagsåbent - kom frisk.
MC Als Heimerz
- 27.12., julefrokost.

6. Eventuelt:
- Diskussionsrunde om hvorvidt der skulle oprettes en Facebook-gruppe
eller lign. til deling af diverse information. Diskussionen kom ind på

hvem og hvordan det skal vedligeholdes. Vi blev enige om, at bruge
tiden til næste regionsmøde på at overveje hvordan vi får flere
sønderjyske klubber til at deltage i regions syd arbejde.
-

Hvis I kender klubber der ikke er med eller har mistet oplysningerne, så
bed dem sende en mail til nielsen.vivi@gmail.com eller
mcregionsyd@gmail.com

Dato for næste regionsmøde er d. 6.3.2020 ved MC Als Heimerz, dørene åbnes kl.
18.30, hvor man kan købe billige pølser og kl. 19.30 er der møde.
Adresse: Turøvej 67, 6430 Nordborg
Tak for (næsten) god ro og orden!

Venlig hilsen
Vivi Nielsen
Regionssekretær

