Tursæson 2008
var præget af sparsomt fremmøde på flere fronter. Medlemstilslutningen generelt beskeden,
mens Turudvalget i perioder var delvist fysisk og mekanisk "anskudt" - mandskab og materiel
er heldigvis forlængst på benene/banen igen. Og alle klar til lidt efterårs-ture og en ny sæson.
Vi har dog haft en fornemmelse af, at Turkalenderen til dels var årsagen, så i 2009 vil vi derfor
prøve med flere lange søndags-/heldagsture - ca. 1 gang om måneden.
Medlemsforslag: Meget gerne "Ud & Se" - der kom forskellige forslag til turmål, som vi vil
forsøge at indarbejde i turkalender 2009.
Sæsonstart 9. april - mandagsture fra midt april til 31.8.
Surprisetur i september faldt igen i god jord - så den er også med i 2009.
Grænsetræffet var godt besøgt, lidt bedre end sidste år. I år faldt afregning desuden
umiddelbart efter træffet. Vores andel i overskuddet: 1.500,-.

Vinteraktivitet:
Der kom 2 forslag til vinteraktivitet: bowling-aften + besøg hos Himex.dk i Sønderborg.
Julefrokosten er 28. november - sidste tilmelding 21. november - invitation kommer på mail.
Betaling (til klubkonto) ved tilmelding.

Udlandsture 2009:
Hans Skrydstrup fortalte kort om Polen-turen (ca. 3.000 km) i juni 2009 og Arne om
Berleburg-turen i maj (små 1.500 km).
Der var endnu én ledig plads på Polenturen og flere på Berleburg-turen - der kom 5
tilmeldinger i løbet af aftenen, og der er stadig et par fri pladser.
Vi holder også i 2009 fast i turudgangspunktet Metro Grill i Kruså. Metro Grill v/Pia
Christiansen er sponsor for klubben, bl.a. med kaffe til GTC-medlemmer.
Ved længere ture indretter vi os med opsamlingssteder.

Udlandsture 2010:
Der er nogen (Svend i Augustenborg), der er i gang med et "lille trip" til BMW-Treff - det 10.
internationale i Garmisch-Partenkirchen i 2010 - det er noget med at være i hulens god tid,
fordi det er så stort .
Nogle andre (Iben og Matthias) pusler med en Skotlandstur ... det bliver noget med at
planlægge og forudbestille i løbet af forår/sommer 2009, fordi jo før, man bestiller
færgebilletten, jo billigere er den.

Turudvalget:
Matthias Matthiessen, Bylderup, er udtrådt af Turudvalget - Christian Jørgensen, Rinkenæs,
forlader os også - men ikke helt ... han kan stadig lokkes til Surprisetur-planlægning.
(Matthias og Christian har hhv. til julefrokosten og ved besøg lille juleaften fået overrakt hver
2 flasker god julemiddagsvin, red. 5.1.2009)
Anne S. Andersen, Tønder, og Hans Skrydstrup, Augustenborg, sagde begge ja tak til at træde
ind i Turudvalget.
Tak til Matthias og Christian for stor og altid humoristisk indsats - og velkommen til Anne og
Hans.

Km-konge:
Km-konge blev for 3. gang Peter Andersen, Tønder, med over 21.000 km - nøjagtigt tal følger.
Næstflest-km kørte Mattias, og 3. flest: Bent Brodersen.
Der blev stillet forslag om, at km tælles fra 1. marts til dagen før julefrokost. Det tager vi op i
Turudvalget ved næstkommende møde.
referent: Iben

