Regionsmøde den 12. oktober 2018 ved Sønderborg MC

Fremmødte: MC Vinter Hi, MC Hånd, MC Kæden, MC Sønderborg, Flintstones MC. MC Mæ å de
Anne, Panther MC, SMCC og MC Als Heimerz
Afbud: Brede MC, MC Føniks.

1.

Velkomst ved Fodermester!

2.

Rundt om bordet!

Sønderborg MC ;
De fortalte om deres nye klubhus og at der har været meget at lave hele
sommeren. Dejligt sted. Fantastisk med alt det udenomsplads. De har haft et forrygende åbent
hus/indvielse med masser af dejlige kager!

Flintstones MC;
Harzen.

Jamen de ramte da regnvejr lige på deres klubtur. Og i pinsen var målet

MC Mæ å de Anne; Fortæller de har 2 ture og de ligger fast i bestemte weekender. Kanon gode og
hyggelige ture. Og en dejligt åbent hus i foråret.!

Panthers MC;
Åbent hus gik fantastisk og det var sidste træf hvor HPDH spillede en kanon
koncert. Men de svigter ikke.. de finder et nyt band til næste træf så det er bare at troppe op og se
hvem det bliver. De skal have julefrokost anden weekend i december og måske kommer der nyt
event men ikke kun ACDC.

SMCC;
de har haft 50 års jubilæum og tillykke med det. De er 170 medlemmer.
Arrangementer er for alle og aktivitetskalender kan findes på deres hjemmeside.: www.smcc.dk

Vinter Hi MC;
Tja de er så småt ved at gå i Hi! De har været rundt på besøg og der er kørt
mange kilometer. Og de har haft 20 års jubilæum. Og var til Falkenes 50 års jubilæum.

MC Hånd;
Masser af konfirmations kørsel. Kørt med MC mod mobning. Og så ville de lige
pointere at diesel ikke er godt for mc’er…

Mc Kæden
Kørt en masse - blandt andet til Thy hvor de var en del fra klubben. Kanont
åbent hus og bryllup. Starter fredag bar op i november hvis man har lyst.

MC Als Heimerz;
Et dejligt åbent hus men kanont vejr…. Er ved at udvide med et ryge
rum/gildesal så det giver mere plads.

3.

medlemsliste tilrettelse. Der var lige en ny mail til SMCC info@frandsen-foto.dk

4.

Aktivitetskalender;

MC Mæ å de Anne

Holder åbent hus den 27 april!

MC Kæden

Fredagsbar 9 November hvor der er gratis smagsprøver og åbner kl.
19:30

MC Kæden

23 November bliver klubben 45 år. Se Kædens hjemmeside for
Tilmelding. Lækker menu med 2 genstande for 75 kr.

MC Kæden

27 dec. Julefrokost.

5. Eventuelt
Als Træf 3 weekend i august. Og det fedeste er at det nye hold der afholder Als Træf har
lavet en ordning hvor andre klubber kan ansøge om et sponsorat til mc relaterede
arrangementer! Kontakt på dette er Roland og det foregår på mail roland6430@gmail.com

NÆSTE MØDE ER VED PANTHERS DEN 8 MARTS 2019. Der kan købes pølser og alle er
velkomne. Hvis der kommer mange kan man køre en tur om til Poulsen medens mødet står
på!
Tak for et godt møde og referat af Vivi regionsekretær.

