
Referat fra GTC sæsonafslutning oktober 2010 
i Grænsehallernes Bowling Center 

 

Fra Turudvalget deltog: Anne - Bjarne – Arne – Hans P. – Jytte – Iben - Hans S.  

I alt var der tilmeldt 33, 32 mødte frem. Der var bestilt kaffe og wienerbrød – deltagerne 

betalte hver 20 kr., resten blev betalt af klubben. Idet der var mange deltagere, betalte vi ikke 

for at låne lokalet. 

 

Dagsorden for sæsonafslutning: 
Velkomst:    Iben 

Gennemgang af dagsorden  Hans: S 

Resume af året der gik:   Iben 

Status på nye tiltag:   Iben 

Fremtid, hvad tilbyder vi i 2011: Bjarne / Jytte 

Økonomi:    Hans P 

Kontakt til medlemmerne:  Anne 

Turudvalget:   Hans S 

Km, konge:   Hans P 

Julefrokost:   Jytte 

Evt.  

Afsluttende afrunding:   Iben 

 

 

Resume af året der gik:  
Vi glæder os over, at der har været en god og positiv stemning på alle arrangementer – og at 

vi har været i gennemsnit godt 20 deltagere. Vi har haft et omfattende program, som er blevet 

afviklet stort set som planlagt - 17 længere ture, aflyst 3 til hhv.: Hvidsten Kro, Wellings 

Landsbymuseum og Fyn-turen; 19 mandagsture, aflyst 1 – det var Julemærke-hjemmet pga. 

af kraftig regn. 

Hjemmesideprojektet hænger lidt i bremsen, dels pga. at jeg havde meget arbejde i foråret, 

og dels pga manglende økonomi og manglende teknisk viden. 

Så vi efterlyser, om der er nogen blandt medlemmerne, der har forstand på hjemmesider og 

vil hjælpe. 

Kommentarer: Jytte fra Aabenraa, har kendskab til design og brug af hjemmesider, og vil 

gerne hjælpe os. 

 

Status på nye tiltag:  
Vi indførte kør-hjem-til-mandage, som også har været rigtigt godt besøgt - og efterlyser 

respons, samt 5 nye adresser for 2011. 

Vi indførte, at alle mandage skulle være programsat, og ledet af en turudvalgs medlem, hvilket 

vi også gennemførte. Dvs. ikke nogen kør-selv-dage. Det viste sig at være godt og at udrydde 

misforståelser. 

Vi indførte et nyt køresystem, hvilket vi også konsekvent har anvendt. Fordelen er, at alle kan 

passe sit eget tempo i sikker forvisning om, at sidste mand/fejebladet sørger for, at man 

kommer med hjem. Ingen må føle sig presset til at køre hurtigere, end de selv føler er det 

rigtige og forsvarlige. Det kan vi måske blive bedre til at pointere ved turstarterne. 

Vi vil forsøge at få en aftale med Mogens om at opfriske køremønstret ved opstart af 2011. 

Kommentarer: Der var positiv stemning for at fortsætte med vores kør hjem mandage. 

Følgende meldte sig, Flemming, Jytte J., Hanne, Jonna, Bent K. 

Der var stemning for at starte sæsonen med en opfrisker at køresystemet med Mogens Lind. 

 

 

 



Fremtid, hvad tilbyder vi i 2011:  
Store ture: 

Harzen: St. Bededag 19.-22. maj. Pris ca. 1.500 kr. inkl. 3 overnatninger, mad og ture i 

området. 

Normandiet: 2.-7. juni. Pris ca. 4.700 kr. inkl. entre, benzin, samt spisning. Forskellen på en 

super camping-plads i køreafstand landgangsstedet og en rimelig campingplads lige midt i 

begivenhedernes centrum er ca. 300 kr. for de fem dage. 

Forslag til en- eller todagesture: 

Tur til Sjælland, med guidet mc-tur af en bekendt til Bjarne. Fyn er fin skal nok også gentages. 

Mekanisk museum i Vejle er også et besøg værd. En tur rundt i Vejle Ådal. En tur til Rømø-

Sild, sejle til Sild og med toget fra Sild, er´også en mulighed. Vestkraft i Esbjerg blev også 

nævnt som et interessant besøgsmål. Det samme blev Airbus i Hamborg. 

Mandagsture: 

Nogle ture vil blive gentagelser fra 2010, men der vil også komme mange helt nye steder. 

Som f.eks. Sønderjyllands kunstmuseum i Tønder. 

Vi har talt lidt om at lave nogle vinterarrangementer, hvis der er interesse for det. Vi har en 

del forslag, f.eks. kaffe-mandage, biografture med efterfølgende cafébesøg, mm. 

Kommentarer: Der var nogen, som mente, at de to store ture lå for tæt på hinanden. Der var 

forslag om, at Harzen-turen flyttes til senere på året. 

Ved en håndsoprækning var det flertallet, som ønskede, at den skulle ligge som planlagt. Der 

var en god og positiv stemning for begge ture. Jytte (Aab.) foreslog at undersøge prislejet på 

Etienne Hotellerne ifm vores langture. 

Airbus Hamburg er flertallet interesseret i at have som vinterarrangement, hvor der køres i 

private biler. Det samme gælder for Vestkraft i Esbjerg, hvis det kan lade sig gøre en lørdag. 

Wellings Landsbymuseum blev også nævnt som en mulig tur. Mønsted Kalkgrube blev også 

foreslået. 

Der er interesse for at have aktiviteter i vinterperioden, det kan være kaffe mandage, eller film 

og café-arrangementer. 

 

Økonomi: præsenteret af Hans P 

Det var året, hvor kontingentet blev hævet til 100, kr. og hvad fik vores medlemmer så for 

pengene? 

Kaffe med brød første mandag med Mogens Lind; entre ved Rundmølle. Betaling til Danfoss. 

Grillkul mm ved Tørning Mølle. Gave til Københavner-turen. Grillpølser på surpriseturen. Kaffe 

og æbleskiver ved sidste køremandag samt 3 gange lokaleleje. 

Medlems status, 61 betalende, men 62, medlemmer i alt. 

Klubben skylder nu ikke noget, idet vi har betalt for vores hjemmeside, hvilket er for ca. 4 år. 

Klubben har i år et negativt resultat, men vi endnu en fornuftig kassebeholdning. 

Kontingent betaling skal helst være tilgået klubbens konto inden udgangen af februar måned. 

Oplysning herom vil komme på vores hjemmeside. 

Kommentarer: 

Det var et fint stykke arbejde, kassereren havde udført, og det blev vel modtaget. Der var 

flere som mente, at hjemmesideomkostningerne var for store, det bør ikke være mere end 

150-200 kr. pr. år. Plus domæneomkostninger. 

 

Kontakt til medlemmer:  
I år har alle betalende medlemmer fået et eksemplar af turkalenderen samt en tur beskrivelse. 

Vi har holdt hjemmesiden opdateret med informationer, eller ændringer. Vi har indført linket til 

”Her var vi” og holdt den opdateret. 

Der er sendt mail ud til alle medlemmer med orientering, eller hvis der har været specielle 

tiltag. 

Turudvalget mener derfor, at alle skulle have haft den fornødne kontakt. 



Kommentarer: Der blev givet udtryk for, at der er en god kontakt til medlemmerne, huske-på-

mailen giver ”lige et pust”, som det blev udtrykt. Flere mente, at forum linket skulle droppes, 

ellers var der god tilfredshed med hjemmesiden. 

Der var forslag om at oprette en blog til kommunikation med en fast administrator, som 

inviterer medlemmerne til at logge på, det skal behandles sammen med hjemmesideprojektet. 

 

Ændring i turudvalget:  
Arne har meddelt, at han ønsker at trække sig ud af turudvalget. 

Turudvalgets sammensætning blev nævnt samt at 7 personer er en passende størrelse. 

Turudvalget foreslog derfor en afløser: Bent Kjærgaard. 

Arne skal have en stor tak for det arbejde, han har ydet. 

Kommentarer: Bent vil gerne indgå i turudvalget, Velkommen. Der var ikke andre forslag. 

 

Kilometerkonge: præsenteret af Hans P 

Opgørelse af indberettede resultater, blev gennemgået, de forholdsvis få, der har indberettet, 

har kørt mange kilometer. Det er ønskeligt, hvis flere indberetter kilometer, vi kan så opgøre, 

hvad klubben kører om året. Og bidrage med en positiv opgørelse, til det lidt blakkede ry 

mc’ister har med hensyn til ulykker. 

Pokalen, som er en ejendoms pokal, blev vundet af Peter Jacobsen for fleste kilometer i 2010. 

Kommentarer: Det ville være fint hvis der kunne står kilometer på pokalen. Svar:, det kan 

lade sig gøre, hvis vi slutter opgørelsen to uger før mødet. 

 

Julefrokost:  
Sidste frist for tilmelding, er lige ved at være overskredet, hvis I er hurtige, kan det nås 

endnu. Deltagerne skal ikke tage højhælede sko på, hjemmesko er mere passende. Alle bedes 

medbringe en pakke til en værdi af ca. 20 kr. 

Kommentarer: Vi glæder os. 

 

Evt.: 
Input fra Hans S.: Dersom et medlem ønsker at deltage i en tur, men ikke føler at mc, er det 

rette køretøj for turen, er medlemmet velkommen til at tage bilen. Bilen passer så sig selv 

eller kører efter sidste mc. 

Det blev foreslået at mandags ture startes en ½ time før, i starten og slutningen af sæsonen. 

Det blev foreslået at tavlen i pølsevognen blev benyttet. Dels til at skrive dagens tur samt til at 

annoncere næste uges tur. 

 

 

Afslutning: Iben takkede forsamlingen for et godt og konstruktivt møde. 

Referat udarbejdet den 19. oktober 2010, Hans Skrydstrup  

 


