Referat af regionsmøde den 8. marts ved Panthers mc.
1.

Velkomst ved formand Hamster.

2.

Fremmødte klubber Sønderborg MC, SMCC, MC Vinter Hi, Brede MC, MC Duerne, MC Kæden, MC Hånd, MC
Als Heimerz og Panthers MC.

3.

Afbud; Mæ å de Anne, MC Føniks og Flintstones MC.

4.

En omgang rundt om bordet siden sidste regionsmøde.
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5.

SMCC har arrangementer i hver måned og man opfordres til at gå ind på deres hjemmeside. De har jo
intet klubhus og derfor billigt kontingent og derfor kender de jo alle cafeterier i hele regionen. Deres
hjemmeside er www.smcc.dk
MC Panthers havde en fantastisk julefrokost og en endnu mere godt besøgt Queen aften hvor klubben
var åben for alle.
MC Vinter Hi har haft møder med spisning og de har 20 år jubilæum. Og ellers er de stadigvæk i hi!
MC Als Heimerz tja… jo de har 10-års jubilæum i år. Der er blevet bygget en Annis lounge til ære for
hende/ny gildesal. Der bliver arrangeret en bålfest hver år hvor vi hele vinteren bliver samlet penge ind
til en mc der først bliver brændt dæk derefter bliver kørt død og så smidt på bålet. Og selvfølgelig
væddemål om hvor længe det tager. Og en klub tur til Friedrichstadt.
Mc Brede har haft julehygge og en baghjulsfest. Ellers er der blevet malet!

Og så lidt til kalenderen!
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6.

MC Kæden fortæller de har moderniseret værksted/garage og indført fredagsbar. Og så blev der slået
katten af tønden medens Leif var til regionsmøde…. Men mente han var udklædt!
Fra MC Hånd var der intet nyt fra vestfronten….
MC Duerne har renoveret og fået nyt græs. Og så planlægger de hvordan de vil afholde deres 40-års
jubilæum.
Sønderborg MC fortæller at de planlægger den videre renovering af deres nye fantastiske faciliteter og
klubhus. Og de sunder sig lige efter hele flytningen….

MC Kæden holder
Mc Hånd
Mæ å de Anne
MC Als Heimerz
MC Duerne
Sønderborg MC
SMCC
Panthers MC
Vinter Hi
Brede MC
Fjelby træf

Åbent hus den 27. april. Als træf den 3. weekend i august.
Åbent hus den 27. april.
Åbent hus den 6. juli.
Åbent hus den 25. maj. 40-års Jubilæum d. 31. august.
Åbent hus den 14. september.
Arrangementer se hjemmeside.
Træf den 23.-25. august. Åbent hus?
Træf 4.-5. maj.
1. juni kl. 12:00

Eventuelt
Der bliver henvist til en Facebook gruppe hvor der bliver tilbudt privat overnatning.
Find den ved at søge MC privat telt plads…. Der er over 300 medlemmer

Næste møde er ved Brede MC med adressen Apterpvej 10, 6261 Bredebro. Der vil blive
grille pølser til de altid sultne mc´ister på farten fra 18:30 og mødet starter kl 19:30
Mc hilsen regions sekretær Vivi og vi ses derude. Pas på jer selv

