
Referat fra sæsonafslutning i
Grænseegnens Touring Club, 2019

Velkomst, samt gennemgang af dagsorden 
Velkomst ved Flemming. 48 deltagere. 

Hvordan er året gået, herunder beretning om ture, ris og ros
Beretning ved Erling. 
Der har været tre større ture i år: Sverige ved Jønne, Zepkow ved Henrik H. og Ertebølle ved Flemming.
De har alle været fantastiske ture og med stor tilslutning.
Erling benyttede lejligheden til at rose klubbens medlemmer for deres afvikling af ture. Flere har ytret at 
opgaven som turleder har været en god oplevelse og at det slet ikke var ”så slemt” som forventet.
Alt i alt har det været en fantastisk sæson i år, både hvad angår kørevejr, opfindsomheden i turene og med 
stor deltagelse.
Ris og Ros: 
Det blev nævnt at klubbens køreregler måske burde genopfriskes enten ved starten af en sæson eller i 
løbet af sæsonen. 
Fra turudvalgets side ærgrer man sig lidt over, at der er så lidt tilslutning til interne kørekurser, da det 
personlige udbytte herfra er meget stort.

Økonomi samt medlemsstatus
Økonomi ved René. René gennemgik regnskabet på tavlen via projektor. Der er pt. 108 medlemmer. Med 
årets resultat på -730,58 kr., har vi reduceret vores kassebeholdning til 5.634,94 kr., hvilket er 
tilfredsstillende. Eksempler på udgifter er forplejning på turudvalgsmøder, kaffe og kage til 
sæsonafslutning, burgere og gevinster på surpriseturen, grill ved Stevninghus, Karstens Honningtur, 
færgebilletter til Årø og lidt til julefrokosten.
Der blev spurgt ind til indførelsen af et indmeldelsesgebyr på 50 kr. ved optagelse i klubben. Flemming 
forklarede, at de medlemmer som ikke fornyer deres kontingent inden d. 31.12. hvert år, skal slettes helt 
fra vores database. Det giver dermed et stort ekstra arbejde for Erling at oprette disse igen.

WEB-redaktør, kontakt til medlemmerne
Web ved Erling. Erling fortalte at han er blevet mere fortrolig med arbejdet på hjemmesiden.
Erling forklarede hvordan login virkede på hjemmesiden og opfordrede flere til at bruge det, da det jo er 
her man kan se kontaktoplysninger til andre medlemmer og skrive på dækspark. Brugernavn og login fås 
ved at kontakte Erling.
Erling er glad for at folk selv sender ham et par ord om den kørte tur, men opfordrer til at tekst sendes i en 
alm. mail og med billederne vedhæftet (evt. gerne nedskaleret i størrelse).

Det blev påpeget at der ikke længere er et logo på hjemmesiden,  Erling følger op på dette.
Der blev stillet forslag om at der laves et link på hjemmesiden til de invitationer der er sendt ud,  Erling 
følger op på dette. 
Det blev aftalt at den gamle og inaktive facebook gruppe med klubbens navn, slettes helt.
Facebook gruppen ”GTC-foto” bibeholdes og får klubbens logo på. Den fortsætter som en lukket gruppe og 
alle klubbens medlemmer er velkomne i den.



Forslag til ture/aktiviteter 2020, store som små.
Turforslag ved Flemming; først med fokus på de lidt større ture der allerede er i støbeskeen.
Henrik Haustein:  Der er reserveret værelser til endnu en tur til Zepkow d. 13.-16. august 2020.
Lars Wølke:  Har planlagt en tur i Kr. Himmelfartsferien på de sjællandske veje. Der er reserveret værelser.
Jønne:  Har planer om en tur til Norge i Kr. Himmelfartsferien. Mere herom senere.

For at fortsætte de samme gode takter som i år, hvor medlemmer har budt ind med 
mandags-/lørdags-/søndagsture, blev der udleveret sedler hvorpå man kunne ytre forhåndsinteresse for at 
lave ture på forskellige dage og datoer i 2020. Der blev returneret 15 udfyldte sedler.

Bjarne Bossen foreslog Suzuki-manden.
Erling foreslog Harteværket i Kolding.
Connie vil have is på Rømø, gerne inden det bliver mørkt 

Forslag til vinterarrangementer
I støbeskeen fra turudvalgets side: Kobbermølle, spiseaften, MC messe i Hamborg.

På flere af årets ture er vi blevet forkælet med lækkert hjemmebag, det skal dog slås fast, at dette ikke er et
krav og skal ikke skræmme nogen væk fra at lave en tur. 
Det er besluttet at der betales for kage som serveres på ture (10 kr.) så ingen bliver forbigået.
Inviteres der hjem til nogen privat betales der 20 kr., hvis ikke andet er oplyst.

Optakt til valg, turudvalgets opgaver
Optakt til valg ved Erling. Erling gennemgik opgaverne i turudvalget.

Valg af kasserer og WEB-redaktør
Genvalgt blev Kasserer René Damm, WEB Erling Krogh.

Valg af turudvalgsmedlemmer
Nyvalgt blev: Lotte Simonsen. 
Genvalgt blev: Flemming Markussen, Karsten Schmidt, Jan Nielsen, Frank Simonsen.

Julefrokost
Julefrokost ved Frank. Der er pt. tilmeldt 33 pers., hvilket bekræfter at julefrokosten/julehyggen kan 
gennemføres. Der var stillet et minimumskrav på 30 pers. fra arrangørens side. Der opfordres dog til, at 
mange flere melder sig til denne hyggelige aften!

Eventuelt
Henrik Haustein synes, at en dagsorden skal køres hurtigere igennem og at man så kan hyggesnakke 
bagefter. 
Henrik opfordrede til at man var lidt mere sociale på turene og ikke bare ”stak af” så snart kaffen var 
indtaget.

 Afslutning og tak for i aften
 Afslutning ved Jan. Jan takkede for en hyggelig aften og for god ro og orden.

Med venlig hilsen fra Turudvalget
Referent: Flemming Markussen


