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Referat fra mødet:
Mødet blev holdt i Grænseegnens Bowlings centers mødelokale, der var 22 deltagere.
Dagsorden punkt 1: Gennemgang af dagsorden.
Lars bød velkommen og gennemgik dagsorden.
Dagsorden punkt 2: Resume af året der gik 2012.
Vi har jo igen haft en forrygende sæson, og endda været forskånet for alvorlige uheld.
Trods drillende vejrudsigter har vores mandagsture været rimelige besøgt.
Vi i turudvalget, synes selv at vi har været kreative med mandags - og søndagsturene.
Naturligvis bakket godt op fra medlemmerne.
Vi har for første gang i historien haft 5 udenlandske ture:
Weserbergland hvor der var intet mindre end 16 deltagere med masser af rosende ord fra
deltagerne.
Der var en tur til Hansaland med 5 legesyge piger og drenge.
Sveriges farende svende og svendinder vi var 7 i alt, med base i en svensk MC - Club, der havde
indrettet 1 salen til ferielejlighed med 9 sovepladser.
Berlin turen tiltrak 11 gale MC kører, men turen gav også et nyt medlem.
Sluttelig havde 2 modne herrer, taget skeen i den egen hånd, og lavet en tur til Kroatien for 9
raske racere – ha ha.
Fælles for alle udenbys turene var højt humør og megen ros.
Vi (turudvalget) håber naturligvis igen på hjælp og opbakning fra medlemmerne, når der skal
laves nye ture --- kom frisk med forsalg.
Sluttelig vil jeg gerne på turudvalgets vegne sige tak for en igen forrygende sæson, og håber på
mange uhelds frie km i den nye sæson der står for døren
Kommentarer: Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
1

Dagsorden punkt 3: Økonomi og medlemsstatus
Gennemgang af regnskab, hvor alle konto blev gennemgået og forklaret.
Resultatet for 2012 blev et beskeden plus.
Ligeledes blev medlemslisten gennemgået, og de fremmødte kunne få rettet telefonnumre og
mailadresser.
Kommentarer til regnskabet:
Bjarne sagde, det ikke er turudvalgets hensigt at være formue skabende.
Ellers var ingen kommentarer til regnskabet.
Dagsorden punkt 4: Tur koordinators status.
Oplevelser af turene ønskes analyseret så vi kan gøre det så godt som mulig.
Vi har været mellem 1 og 23 deltagere på vores ture i denne sæson. Skal vi i turudvalget gøre
det bedre skal I komme med jeres input, jeres meninger og kommentarere er derfor vigtige.
Det gælder både gode som dårlige tilbagemeldinger.
Kommentar:
Det må være de personer som ikke kommer til vores ture og dem som ikke er her i aften der
enten er utilfreds, eller bare ikke har tid eller lyst til at deltage.
Harzen ture kan være ok for dem som ikke har været der før, men for os og vores klub er det
ved at være lidt slidt.
Mandags ture er ved at være præget af gentagelser. Det er jo begrænset hvor langt vi kan nå på
en aften, så det vil let blive gengangere.
Mandags ture er der hvor vi hygger os og bruger tiden til at snakke derfor er det ikke så vigtig
hvor vi kører hen, bare vi kan få tid til at snakke.
Der skal måske være flere oplevelser, kør hjem til, med hygge og kaffe er godt. Evt. nogle flere
fabriksbesøg det er meget interessant. Det er også interessant hvis nogen vil vise deres hobby.
Afrunding ud fra hvordan vejret har været i år, så har vi haft mange gode ture.
Børnene på Julemærke hjemmet skal vi blive ved med at køre for og der er et godt fremmøde.
Dagsorden punkt 5: Kontakten til medlemmerne.
Jeg forsøger at lægge det ind som I kommer med og holder siden lidt opdateret.
Jeg vil gerne have en tilbagemelding om I bruger hjemmesiden?
Svaret er, ja den bliver flittig brugt.
Lars siger: jeg er ikke nogen haj til hjemmesider, men jeg gør mit bedste.
Jeg udsender Mail med reminder eller meddelelser, men der er desværre nogen der kommer
tilbage pga. forskellige problemer.
Det er derfor vigtigt at I giver besked hvis der skiftes mailadresse.
Kommentarer:
Der blev spurgt om der ikke kunne udsendes en SMS i stedet for mail.
De fleste syntes information er ok og tilstrækkelig.
Skal forsiden på hjemmesiden ikke snart fornyes, billedet kan være bedre.
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Dagsorden punkt 6: Forventninger til fremtiden.
Vi har i turudvalget har snakket om, at vi kunne tænke os at ændre vores mødested til Lyren
idet der ikke er noget positiv ved vores nuværende mødested.
Den nye ejer er ikke særlig interesseret i os. Den tidligere ejer var datter af et af vores
medlemmer, og var derfor klar med gratis kaffe mm.
Kommentarer:
Der er ikke udbredt interesse for at flytte mødestedet til Lyren. De fleste ønskede at blive hvor
vi er. Hans P. tager en snak med ejeren, for at se om gratis kaffe kan fortsætte.
Der blev spurgt ind til om der er en vigende interesse for mandagsture?
Skal det evt. kun være hver anden mandag.?
Skal vi have kør hjem til indført igen.?
Kommentarer:
Hvis der slækkes på mandagsture nedlægges klubben stille og roligt.
Kør hjem er en god ide og folk betaler gerne 20 kr.
En længere mandags tur en gang på måned vil være godt.
Dagsorden punkt 7: Nye tiltag.
Sommerferien har været godt besøgt selvom der ikke var ture planlagt, det vil vi tage højde for i
næste års program.
Ligeledes vil vi indføre kør selv søndag, som uplanlagte ture, som I selv aftaler.
Dette medførte en del diskussion omkring privat ture og ture arrangeret af turudvalget.
Forklaring: søndags ture er private ture og dermed ikke planlagt af turudvalget, det er blot
medtaget fordi nogle medlemmer ønsker at have selskab til en søndagstur.
Dagsorden punkt 8: Forslag til ture i 2013.
En tur til Polen, hvor vi tager en rundtur hele vejen med yderkanten af landet. En tur som
kræver mange hotelskift, og hvor deltagerne skal være indstillet på at køre et aktivt program
igennem med ret mange kilometer hver dag. Turen skal af hensyn til temperaturen nok ligge
først i juni.
En tur til Forte Charme Hotel ved Gardersøen. Her har vi fået et godt tilbud på ophold i 5 dage.
Der vil så kunne laves ture i det flotte bjergrige område. Et godt bud på en lang tur.
En tur til Hotel Casa i Amsterdam. Her har vi tilbud om et 3 dags ophold lige i hjertet af
Amsterdam perfekt for en forlænget weekend tur.
En tur til Burg Hohnstein syd øst for Dresden. Her kan vi selv aftale længden af opholdet,
endvidere kan der tilkøbes planlagte MC ture.
En tur til Bornholm blev foreslået af medlemmerne. Det ville være en god ide for en forårstur.
Med de modtagne kommentarer arbejder turudvalget videre og kommer med et udbud af ture
og vil så indhente tilbagemeldinger fra interesserede deltagere, vi ved så hvad vi skal arbejde
videre med.
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Dagsorden punkt 9: Turudvalgets sammensætning.
Der var ingen forslag til ændringer af Turudvalget, derfor forbliver sammensætningen uændret i
2013.
Dagsorden punkt 10: Julefrokost.
Julefrokost bliver fredag den 16. november i Grænseegnens Bowling center.
Her indbydes til en Bowling dyst kl. 18.30, hvor klubben betaler for Bowling banerne.
Herefter er der Juleanretning til en kuvert pris af 155 kr.
Tilmelding til Jytte på tlf. 20 32 41 10. senest den 10. november.

Dagsorden punkt 10: Evt.
Der var lidt snak om deltagelse i ture af ikke medlemmer, der er her tale om turen til Berlin.
Svar: Turen var beregnet ud fra de tilmeldinger der var modtaget, men på grund af afmeldinger
blev pladserne solgt til personer som ikke var medlemmer af GTC. Alternativet ville have været
at deltagerne skulle have betalt mere for deres deltagelse.
Oplysning som er tilført referatet, men som ikke blev nævnt på mødet: Normalt opkræver vi
betaling for turen når den planlægges, dette var ikke tilfældet for turen til Berlin, her blev
beløbene først indbetalt nogle få dage før turen startede. Og da der var afmeldinger ville der
mangle penge til betaling for Hotellet. Derfor blev der fundet andre deltagere.
Efterfølgende har en af gæsterne meldt sig ind i klubben.
Turlederen opfordres til at være endnu mere skarp, og der skal gives klare instruktioner f.eks.
hvad tid der skal køres igen og hvor turen stopper.
Der var lidt snak om Hjelm til Hjelm kontakt. Det system som de kalder Bike to Bike er ikke godt
hvis man kører i byen eller afstanden bliver for stor. Peter B. har fundet et Walkie system som
kører på Bluetooth, men som virker som en Walkie. Det har han fundet interessant og vil
undersøge det nøjere.
Der er interesse for igen at holder et kursus med GPS, og andet Mc relateret udstyr.
Arrangementet kan evt. holdes i Grænsehallerne og gennemføres til vinter.

Referat udarbejdet
2012-10-22
Hans Skrydstrup

4

