Verksamhetsberättelse för VMCK Östergyllen år 2016

Styrelsen har under året haft 11 möten. Klubben har haft 7 ordinarie medlemsmöten samt
årsmöte i februari och julfest i december.
Under året har klubben haft 175 ordinarie och 40 familjemedlemmar. 4 nya ordinarie
medlemmar har valts in medan 5 har valt att lämna klubben. Två medlemmar har avlidit under
året.
Klubben har under året haft följande arrangemang:
- Snösvängen kördes i januari med 23 deltagare. Vinnare detta år blev Hans Karlsson.
-

2015 års funktionärer avtackades den 17 mars.

-

18-20 mars deltog klubben med en monter och ett antal MC på MC mässan i Stadium
Arena. Ett tiotal medlemmar visade upp sina cyklar, och vår fina monter var bemannad
alla dagarna under helgen, totalt hade vi ca 15 motorcyklar utställda på en i övrigt bra
besökt mc mässa.

-

Vilbergstorget besöktes av 10-12 MC den 23:e april. Relativt många åskådare kom detta
år.

-

1:a maj samlades 15-20 st. åkare på Gamla Torget för att färdas vidare till
Jägmästargården.

-

Gökottan den 5 maj blev välbesökt, ca 15 MC och några bilar med förare och i en del fall
passagerare. Tipspromenaden vanns detta år av Eva Berzelius.

-

Eftersom tidigare personal slutat har Kjell Berzelius och Kjell Mazetti på ett förtjänstfullt
sätt hållit i kaffeserveringen.

-

Årets kanalrally kördes den 28 maj. Efter frågor och praktiska prov, avnjöts korv med
potatissallad i vår ordinarie möteslokal. Vinnare detta år blev Lennart Franzén MCHK
Östgöta.

-

På nationaldagen 6 juni, visade hågade medlemmar upp sina motorcyklar i Olaiparken.
Arrangemanget är ett samarbete med Norrköpings Veteranbilklubb. Vår medlem Rolf
Johansson sköt, liksom förra året, salut från Stadshustornet i sin egenskap som medlem
i Greve Stenbocks Karoliner.

-

Den 18 juni kördes Kolmårdsrundan med ca 33 startande. Banans längd var 91 km med 6
kontroller. Alla kom i mål och inga skadade sig. Prisutdelning och avslutning skedde i
Pingstkyrkan i Krokek där dessutom alla funktionärer erhöll ett välförtjänt tack.

-

Veteranmarknaden den 2 juli var något mindre än vanligt troligen beroende på att SMHI
lovat dagsregn vilket i slutändan inte blev så besvärande.

-

Den 19 juni ordnades en Kulturrunda i stadsdelen Röda Stan. Kjell Mazetti visade upp
sina motorcyklar och sålde även korv och fika till rundvandrande besökare. Ett 10-tal
medlemmar från klubben deltog också och visade sina MC.

-

Den 20 augusti samlades ett antal åksugna medlemmar vid paret Käckers sommarnöje.
Traditionsenligt innehåll med fika, grillning, kluriga tävlingar och mycket prat gjorde
alltihop till en trevlig sammankomst.

-

Ett tiotal medlemmar ur klubben besökte den 22 september NVBK’s lokaler. Kaffe och
korv serverades.

-

Klubbens 35-årsjubiléum firades på Norells mat den 8 oktober. Vi avnjöt en
trerättersmiddag till underhållning av orkestern Sega Gubbar som även bjöd upp till
dans under senare delen av kvällen. Tre personer som varit med att starta vår klubb,
Ingemar Nilsson, Arne Westberg och Olof Laneborg avtackades med blommor och tal av
Rolf Johansson. Ett mycket lyckat arrangemang!

-

I december ersattes det ordinarie medlemsmötet som vanligt av julfest. I år bjöds liksom
föregående år på ett välsmakande julbord från restaurang Hantverkaren, lotteri och
trevligt umgänge under lättsamma former.

-

Liksom tidigare år har vi träffats på tisdagar för fika på Farmors Café i Söderköping
under vinterhalvåret och på Jägmästaregården under sommaren.

Övrigt:
- Klubben har lämnat medlemskapet i MCHK riks och har istället ansökt om och erhållit
medlemskap i MHRF. I samband med detta har klubbnamnet ändrats från MCHK
Östergyllen till VMCK Östergyllen. Vi har även erhållit ett nytt domännamn: vmck.eu

