
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 14.09.94 - 13.09.95 

KLUBBENS ADMINISTRASJON 

Styret: 

Formann Hans Vestre
Nestformann Hans Christian Oppegård
Sekretær Bjørn Vigen
Kasserer Roy Stubberudlien
Styremedlem Helle Kleven
Styremedlem Jan Fredrik Møller
Varamedlem Jørn Bredal 

Styret har hatt 10 styremøter i perioden. 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil og er fortsatt basert på medelmskontingent. Fra kommunen mottok klubben kr. 1.000,- 
i aktivitetsstøtte. Årets regneskap viser stort overskudd, dette kommer av regning betalt i fjor som ble refundert fra Den 
Norske Hytteformidling i denne regneskapsperioden. 

AKTIVITETER 

23. - 25. september 94 Høsttur Hove Fjellgård
2. oktober 94 Søndagstur
11. november 94 Julebord
10. januar 95 Klubbkveld
24. januar 95 Temakveld Norske Shell AS
7. februar 95 Klubbkveld
21. mars 95 Temakveld NMCU Oslo/ Akershus
9. april 95 Søndagstur
18. april 95 Klubbkveld
1. mai 95 Mjøsa rundt
5. - 7. mai 95 Telehiv-treffet
20. mai 95 Motorsykkelens dag
25. mai 95 Søndagstur, Tjøme
4. juni 95 Søndagstur, Tyrifjorden rundt
11. juni 95 Søndagstur, Hvaler
2. juli 95 Søndagstur, Blefjell
23. juli 95 Søndagstur
4. - 6. juli 95 Helgatur, Leira – Lærdalsøyri – Ål
20. august 95 Søndagstur, Törckfors
22. august 95 Pizza Don Pablo
25. - 27. august 95 Troll-Rally 

Høstturen i fjor var lagt til Hove Fjellgård på Ål. Godt oppmøte og en kjempefin tur ble det, og høstturen for 95 var 
dermed bestemt. Det har vært noe varierende oppmøte på klubbkvelder og søndagsturer, men spesielt var temkvelden 
med Shell populær, bort i mot 100 % oppmøte. 

I vinter stilte klubben opp under vinterens Røde fjæraksjon med sjåfører. 
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Klubben har væ rt representert på noen flere treff enn de som var oppsatt i turlista. På årets første treff, Telehiv-treffet i 
Ålesund, ble klubben lengst kjørte klubb med syv sykler og Jørn Bredal ble lengst kjørte mann. 

På motorsykkelens dag holdt vi i år også en liten markering i Ski sentrum. Kaldt og guffent væ r var med på å dempe 
stemningen. Klubben var forøvrig sterkt innvolvert i NMCU Oslo/ Akershus sitt arrangement i Oslo hvor vi stilte opp med 
kryssvakter og kolonneledere. 

Ski MC-Klubb deltok aktivt i årets "Se oss"-kampanje som ble arrangert av NMCU, Uni Storebrand og Trygg Trafikk. 
Klubben stod for utdeling av flygeblad og opphenging av plakater i Ski sentrum, Langhus, Ås og Drøbak. Vi var også 
representert på Esso-dagen 13. mai hvor "Se oss" var hovedtema for standen. Dette i samarbeid med NMCU Oslo/ 
Akershus. 

Vårt lille tre-års jubileum ble feiret med pizza på Don Pablo i Ski den 22. august, 15 fremmøtte med store og små, og 15 
motorsykler møtte frem ved Kråkstad kirke den 22. juli, dagen da Møller forlot ungkarslivet. 

KUBIKK/ KULTUR 

Kubikk/ Kultur er utgitt seks ganger etter årsmøtet i fjor. Bjørn Vigen har stått som ansvarlig redaktør, mens Hans Vestre 
har bidratt med redaksjonsarbeid. Det er fortsatt lite bidrag til avisen som kommer fra medlemme. Dette etterlyses og er 
viktig for å fortsatt beholde en god klubbavis. 

KLUBBHUS 

Klubben står fortsatt uten klubbhus. Flere alternativer er blitt undersøkt hvorav to har væ rt aktuelle. Ett på Kråkstad som 
vi vurderte lenge og vel, men vår økonomi 

tillot ikke å gå for leiekontrakt. Vi så også på en låve på Nordby. Imidlertid viste det seg at det ville kreve store 
bygningsmessige arbeider før vi eventuelt kunne ta den i bruk. 

 

Klubbkvelder og møter har vi hatt på fritidsklubben i Kråkstad. Dette er en tilfredsstillende midlertidig løsning som har 
fungert bra. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben har pr. dato 25 medlemmer, av disse har 18 motorsykkel! 

Pr. 13. september har medlemmene disse medlemsfordeler: 

32% rabatt på mc-dekk på innkjøpspris hos Nordbyvegen Servicesenter i Ski. 
Automatisk innmeldelse i Norsk Motorsykkelunion (NMCU) med de medlemsfordeler det innebæ rer (bl.a. 55 øre 
rabatt på bensin, rabatt på treff, overnattinger, treffkalenderen etc.) 
En innholdsrik turliste 
Klubbavisen Kubikk/Kultur 

NORSK MOTORSYKKELUNION (NMCU) 

Klubben har også i år væ rt tilsluttet NMCU, samtlige medlemmer er innmeldt og medlemskontingenten i NMCU er innbakt 
i klubbens kontingent. Klubben har væ rt aktivt med i kretsstyret for Oslo/ Akershus med Jan Fredrik Møller som leder og 
Hans Vestre som nestleder. Bjørn Vigen representerte klubben på NMCU sitt årsmøte i Trondheim 2. september 95. 

SLUTTORD 
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Ski MC-Klubb har nå eksistert i tre år og aktiviteten har væ rt stigende for hvert år. Turlista som er hovedaktiviteten er blitt 
lengre og inneholder mange fine turer. Klubbkvelder har vi hatt regelmessig i løpet av vinteren, selv om vi ikke har 
klubbhus har lokalitetene på Kråkstad så absolutt gjort sin nytte. 

Oppmøte på turer og klubbkvelder har væ rt noe varierende, men ingen forventer 100 % oppmøte. Sett i forhold til 
medlemsantallet er oppmøteprosenten meget bra. Det er også klubbens ånd at folk skal få kunne bli med på tur når det 
passer. Ingen skal føle tvang om å bli med på alt mulig. Imidlertid har medlemmene vist utrolig positiv holdning til større 
kamanjer som vi har væ rt med på, som "Se oss" og Motorsykkelens dag i Oslo. 
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