Referat fra GTC sæsonafslutning oktober 2009
Deltagere: i alt 24. Der blev serveret kaffe og ostemad.
På mødet var der en god og positiv stemning, samt en livlig diskussion om de emner,
turudvalget gerne ville have tilbagemelding på. Mødet sluttede kl. 21.15, herefter var der
hyggelig snak.
Dagsorden:
• Gennemgang af evalueringsrapporten.
• Gennemgang af regnskab.
• Kaffe 19.45
• Valg af medlemmer til turudvalget.
• Kåring af KM konge.
• Tur plan samt forslag for 2010.
• Hjemmesiden / budget.
• Julefrokost 2009.
• Eventuelt.
Iben bød velkommen, hvorefter dagsorden og aftenens forløb blev gennemgået. Herefter
refererede Iben til året, der var gået ud fra evalueringsrapporten, som var udarbejdet af
turudvalget, 01-09 2009.
Ibens beretning var herefter til debat, af kommentarer var:
Søndagsture: hvis der ikke er tale om heldagsture, så er det ønsket, at de starter kl.13.
Mandagsture: som ikke starter kl.19, markere i turkalenderen med rødt. Turudvalgets
forslag om at styrke det sociale blev også godt modtaget - en mandag om måneden kører
vi hjem til én. Første år bliver til et medlem af Turudvalget.
Turkalender: kommentar til de dage, hvor vi i turkalenderen havde mere end en tur: vi
skal passe på ikke at dele klubben i dem, som ville køre langt, og i dem, som gerne ville
køre en lille tur.
Kommentarerne er taget til efterretning i turudvalget.

Regnskab:
Flemming gennemgik regnskabet som viste et overskud på 538 kr. og en
kassebeholdning på 8296 kr. Af endnu ikke betalte regninger er en på 3.000 kr. for hosting
af hjemmesiden for en toårig periode. Klubben har ikke tidligere betalt for hjemmesiden, så
for at få balance i økonomien foreslog Flemming, at kontingentet blev hævet til 75 kr. pr år.
Endvidere blev der redegjort for, at sponsoraftalerne i sidste ende gav flere udgifter end
indtægter. Vores regnskab ville i år have været bedre, hvis vi ikke havde haft
sponsoraftaler, derfor dropper vi dem fremover og udsender Turkalenderen til alle, der har
betalt.
Regnskabet var herefter til debat: Der var kun kommentarer til sponsorophøret. Forsamlingen
foreslog forhøjelse af kontingentet til 100 kr. pr år, så der var lidt at arbejde med.
Kontingentet for 2010 er herefter 100 kr. pr medlem.

Valg til turudvalget.
Flemming ønskede at stoppe efter 10 år og kunne berette, at han var
med helt fra den spæde begyndelse. Turudvalget siger hermed tak til Flemming for den
mangeårige frivillige indsats. Turudvalget ønskede, at Hans Petersen skulle overtage
kassererposten, hvilket er aftalt. Som nyt medlem blev Jytte Aaen foreslået og valgt, og
turudvalget er herefter igen på 7 medlemmer.

Kåring af KM kongen:
11 havde indberettet kørte km siden sidste indberetning. Kongen
blev Bjarne med 25.585 km. herefter Peter med 23.347 km. Endvidere var der lidt
trøstepræmier og lidt præmier til at grine af.
Tillykke til alle.

Turplan for 2010.
Iben fortalte om en tur til Norge, som endnu ikke er helt på plads, men
som sikkert kommer til at ligge midt i juni måned og vare knap en uge. Pris: ca. 2.000 kr.
pr person i 4-mands stuer. Et tillæg for dobbeltværelser vil være ca. 550 kr./pers. Prisen er
uden forplejning, men der bliver planlagt fællesspisning for at holde omk. nede.
Arne fortalte om en tur til Nordøst-Tyskland, her skal vi besøge Rügen og seværdighederne
der er på øen. Vi skal bo på hotellet Greifswald Steinerhof og prisen for delt
dobbeltværelse vil blive ca. 1.450 kr. pr person inkl. halvpension. Turen bliver kørt i
perioden 29. april til 2. maj.
Forslag til aktiviteter for 2010: Bjarne foreslog en tur til færdselspolitiet i København,
turen kunne være med overnatning og evt. andre aktiviteter. Kriminalhistorisk museum i
Kbh. blev nævnt. Nykøbing Sjælland MC. Museum blev også nævnt som en god tur.
MCudstilling
i Kbh. blev nævnt evt. som bustur. Fyntur med æggekage blev foreslået.
Endvidere blev det ønsket at undersøge prisen og muligheden for at deltage i kørekursus
evt. ved DMC arrangement i Haderslev. Det blev også foreslået at planlægge et
opfølgningskursus i førstehjælp. Turudvalget undersøger muligheden for at indarbejde
flest mulig af forslagene i turkalenderen for 2010.

Hjemmeside.
Hjemmesiden er ikke så brugervenlig som ønsket, og turudvalget har derfor igangsat en
undersøgelse af medlemmernes ønsker, der kom en del tilbagemeldinger på mødet. Disse
tilbagemeldinger vil indgå i ændringsplanerne for hjemmesiden.

Julefrokost.
Julefrokosten vil i år ikke blive traditionel julefrokost med 3 slags sild og surt, men i stedet
græsk middag, når det er bedst. Den holdes på Taverna Omriros, Lilienthalstrasse 4 i
Flensborg (overfor Citti Grossmarkt). Invitation udsendes snart.

Eventuelt:
Der var lidt snak omkring kolonnekørsel, og forsamlingen mente, det ville være
en god ting at starte året med gennemgang af reglerne ved kolonnekørsel, det skal indgå
som en almindelig køreaften. Samtidig blev det ønsket at styrke kendskabet til
køremønsteret med at sætte en kører af i krydsene, hvilket gør at store flokke kan komme
sikkert frem.
Herefter takkede Iben på vegne af Turudvalget for et godt og udbytterigt møde, med håb
om snarligt gensyn.
Referent: Hans Skrydstrup. 2009-10-20

