
 

Referat fra sæsonafslutning 22. okt. 2018 
 

 

Velkomst, samt gennemgang af dagsorden. 

Velkomst ved Flemming. 40 deltagere. 

 

 

Hvordan er året gået, herunder beretning af ture. 

Beretning ved Kurt. Vedhæftet referat. 

 

 

Økonomi samt medlemsstatus. 

Økonomi ved René. 102 betalende medlemmer, der er stadig klubmærker til salg. 

Økonomi vedhæftet referat. 

 

 

WEB redaktør, kontakt til medlemmerne. 

WEB ved Lars. Hovedvægten af klubbens informationer foregår via web. Medlemmer  

kan bestille log-in hos Lars. Personoplysninger slettes ved medlemsophør. Gennemgang af 

hjemmesiden. Ved rettelse af personoplysninger rettes henvendelse til Lars, via mail. 

Jønne har oprettet en GTC-facebookgruppe hvor der kan kigges på billeder. 

Der spørges til statistik på hjemmesiden, der er ikke trukket nogen. 

Der spørges til hvem der tager sig af WEB hvis Lars ikke, af uvisse årsager, fortsætter. 

Hertil svarer Lars, at det ikke kræver store kundskaber.  

Flemming H. sætter pris på Lars´ beretninger. Lars svarer hertil at skulle der være en lidt hård  

tone er det ikke for at støde nogen. 

 

 

Indsamle forslag til ture samt aktiviteter i 2019. 

Turforslag 2019 ved Erling. Der opfordres til, at klubmedlemmer byder ind med ture. Mandags-  

såvel som søndagsture. Erling noterer indkomne bud.  

Forslag til at flytte startsteder ud i andre områder. 

Der lægges op til, at mandagsture ikke bliver for lange, da der er stor spredning på medlemmernes 

bopæl.  

Forslag om tidsbegrænsning på 1,5 time. 

Det vigtigste for en tur, er selskabet og turen. Man skal ikke være bekymret for, om man har gjort det 

godt nok. 

Søndagsture med virksomhedsbesøg laves med tilmelding. Disse ture laves evt. som vinterarr. da 

man ved godt vejr måske hellere vil køre MC i stedet for at besøge virksomheder og museer. 

Der lægges op til vinterarrangementer. 

Evt. byttes nogle søndagsture med lørdagsture. 

 

 

Turudvalgets forslag til ture i 2019. 

Turudvalgets forslag til 2019-ture ved Flemming. Bl.a. Ertebølle, Skt. Hans, Årø.  

Jønne planlægger en Sverigestur i Kr. Himmelfart. 

  



 

Optakt til valg, turudvalgets opgaver. 

Optakt til valg ved Lars. En kort gennemgang af udvalgets arbejdsopgaver. Der skal vælges 5 

medlemmer samt kasserer og web-master.  

 

 

Valg af 5 turudvalgsmedlemmer. 

Valgt blev: Flemming Markussen, Erling Krogh, Karsten Schmidt, Jan Nielsen. 

 

 

Valg af kasserer og WEB-redaktør. 

Kasserer: René Damm. WEB: Lars Wølke. 

Tillykke med valget og rigtig god arbejdslyst. Der var desværre ikke muligt at få et 7. udvalgsmedlem 

valgt. Det bevirker naturligvis, at det eksisterende udvalg med rette kan fravælge nogle aktiviteter.  

 

 

Julefrokost. 

Julefrokost ved René. Der udsendes invitation og den første genstand er på klubbens regning. 

 

 

Eventuelt. 

Evt. ved Flemming 

Bjarne: Ved evt. pludselig afgang af web eller kasserer kan man køre parløb med en frivillig. Der er 

backup mht. adgang til web.  

Hans P.: Ang. Karoline-tur søndag, hold øje med dækspark. 

 

 

Afslutning. 

Afslutning ved Erling. Tak for i aften. 

 

Således for referat 

Kurt Pedersen 


