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Referat fra sæsonafslutning i Grænseegnens Touring Club, 2011. 

 
Gennemgang af dagsorden for mødet Hans S     
Resume af året der gik  Iben 
Status på nye tiltag   Iben 
Økonomi   Hans P 
Kontakt til medlemmerne   Iben 
Km, konge   Hans P 
Fremtid, hvad tilbyder vi i 2012  Jytte   
Julefrokost   Jytte 
Turudvalget    Hans S 
Evt.     Alle 

 
 
Oplæg til sæsonafslutning 2011.  
Resume af året der gik: præsenteres af Iben.  
Så lakker 2011 Mc sæson mod enden, det har været et lidt anderledes år, idet vi har haft vores store ture 
placeret i første halvdel af året. Vejret taget i betragtning var det måske en god placering.  
Vi har haft et omfattende program, med 35, arrangementer som alle er blevet afviklet som planlagt, med 
undtagelse af Sjællandsturen som blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.  
Heraf kan nævnes: 5 - kør hjem ture, med kaffe og kage.  15 - mandagsture med god deltagelse.   
11- søn/helligdags ture. Og 2- store ture Harzen og Normandiet. Alle afviklet med god deltagelse samt en 
god stemning. Tak til alle som har bidraget til at det blev gode ture samt et godt Mc år.  
 
Kommentarer: ingen  
 
Status på nye tiltag: Præsenteres af Iben 
Vi indførte kør hjem mandage, som vi opfatter som en succes, og efterlyser respons, om det er noget der 
skal fortsætte, hvis ja så mangler vi 5, nye adresser for 2012.  
Vi indførte i 2010 at alle mandage skulle være programsat, og ledet af en turudvalgs medlem, hvilket vi har 
fortsat i 2011 programmet, og som vi agter at fortsætte med fremover.  Vi er nok en af de få, om ikke den 
eneste klub som tilbyder programsatte aktiviteter hver uge.  
Vi bruger konsekvent køresystemet med at sætte af, hvilket vi opfatter som et system som også højner 
arrangementet i kørselen, da alle er en del af at vi finder den rigtige vej. Der er dog stadig nogen som ikke 
er helt fortrolig med systemet, og som ikke bryder sig om at blive bagud, hvilket så resulterer i at der skal 
køres stærkere som man bryder sig om. Men det er ikke nødvendig ingen bliver væk, når vi overholder 
vores aftaler.  
 
Kommentarer: Det har været en god blanding af ture, men der skal ikke være for mange kaffemøder, men 
det har været hyggelig. Køresystemet er godt, det skal vi fortsætte med.  
Vi opfordrede 5 medlemmer til at melde sig hvis vi skulle fortsætte med kør hjem mandage.  
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Økonomi: præsenteres af Hans P 
På grund af kontingent forhøjelsen har der været mere at arbejde med i år. Ligeledes er vi blevet 
sponsoreret med Host betaling for et år, af Jytte Jensen, samt gratis trykning af turkalenderen, samt andre 
sponsorater af Jytte Åen.  
Vi har også benyttet os af, at hvis vi får kaffe eller andet ved et arrangement så betaler alle 20 kr. og 
klubben betaler resten. Det har også været året hvor hver Turleder har haft et rådighedsbeløb på 200 kr. til 
brug på ture efter eget valg.  
Medlems status, der er 55 medlemmer.  
Gennemgang af regnskabet. 
Kontingentet betaling følger kalenderåret, og i er velkommen til at betale 2012 kontingent i aften.  
Ellers skal kontingent betaling skal helst være tilgået klubbens konto inden udgangen af februar måned.  
Oplysning herom vil komme på vores hjemmeside.  Alle som er medlemmer i år får en reminder mail om 
kontingent betaling, og alle som har betalt, får tilsendt et eksemplar af turkalenderen ca. medio marts.  
 
Kommentarer: ingen kommentarer til regnskabet. Det er et godt resultat vi får af de 100 kr. De 20 kr. vi 
betaler for kaffe er ok.  
 
 
Kontakt til medlemmer: præsenteres af Iben.  
I år har alle betalende medlemmer fået et eksemplar af turkalenderen, hvilket vi vil fortsætte med i 2012.  
Med mindre vi bliver enig om her på mødet, at vi kan spare pengene og så sende den til jer på mail. Og i så 
selv printer den.  
Vi har haft problemer med at holde hjemmesiden opdateret, det har vi formodentlig fundet en løsning på 
idet Lars Wølke har lovet at give en hjælpende hånd med opdateringer, indsættelse af artikler og billede 
mm.  Informations formidling er uændret til Iben.   
Vi har ikke været konsekvent med at sende informationer om de ture vi har været på, og så kommer der jo 
heller ikke noget på hjemmesiden. Vi kunne godt tænke os hvis det er et af medlemmerne som tilbyder at 
skrive om turen, det vil give en mere nuanceret beskrivelse af turen, som hvis det er turlederen som også 
har planlagt turen. Det kan evt. aftales inden turen starter! 
Der er sendt mail ud til alle medlemmer med orientering, eller hvis der har været specielle tiltag. Vær 
derfor sikker på at vi altid har jeres rigtige mailadresse.   
Turudvalget mener derfor at alle skulle have haft den fornødne kontakt.  
 
Kommentarer: Turkalenderen ønskes stadig af nogen, ikke alle har mailadresse. Turudvalget tager 
udgangspunkt i de faldne kommentarer.  
Forum virker ikke, og det tyske er også et problem. Nogle foreslog at droppe det, andre fortalte at det i 
andet regi fungerede godt, turudvalget tager det op i løbet af vinteren.   
 
 
Kilometer konge: præsenteres af Hans P 
Oplæsning af resultater, samt overrækkelse af pokalen. 
Lars Wølke havde kørt flest kilometer, så tillykke til Lars. Iben tog herefter ordet og kritiserede turudvalget 
for deres håndtering af opgaven med udvælgelsen af kilometer kongen. Kritikken var begrundet med en 
tidsmæssig indberetnings deadline som var overskredet.  
Et par af deltagerne foreslog at vi skulle finde noget andet at præmiere. Turudvalget har noteret sig 
debatten og sat punktet på dagsordenen til den kommende turudvalgsmøde.   
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Fremtid, hvad tilbyder vi i 2012: præsenteres af Jytte 
Grænseegnens Touring Club, er en klub hvor aktive Touring kører mødes og nyder at køre sammen, det vil 
vi også udnytte i 2012.  
Vi har tradition for at forårsturen skal være en god Mc oplevelse, der skal være komfortable værelser, og så 
skal maden være god. Den tradition vil vi fastholde også i 2012. Så er der mange der gerne vil køre langt, 
der er mange der værdsætte natur oplevelser, og nogen værdsætter andre oplevelser. Det er også 
overvejelser vi har taget med i udvælgelsen af turene for 2012.   
Vi har 15 forslag til ture i hvoraf mange er kommet fra medlemmer, som også ønsker at være med i eller en 
del af planlægningen. Det er initiativer vi i turudvalget hilser velkommen.  
 
Turudvalget har udvalgt følgende ture til gennemførelse i 2012:   

 Forårstur 17- 20 maj. Til Weserbergland Tyskland  - Anne og Jytte 

 Uge 26. i juni. Sommer tur til Stensjön i Sverige  - Bjarne med hjælp fra Helle                   

 1. til 8. september. Sensommer tur til Kroatien og Slovenien.         - Hans S og Matthias    

 Weekendtur til Hansaland forlystelsespark   - Bent og Svend                

 3. til 6. august Weekendtur til Berlin   - Bjarne                

 Weekendtur til Thy træf    - Iben og Bent 
              

Kommentarere:  
Svend fortalte om turen til Hansaland, og en forventet pris på 655 kr pr person i delt dobbeltværelse, dette 
dækker to nætter samt morgenmad. Entre til Hansaland ca. 30€.   
 
Matthias fortalte om turen til Kroatien og Slovenien, til en pris på ca. 2500 kr. for hoteller for en uge inc 
morgenmad. Dertil kommer udgifter til mad, benzin, entre, samt evt. motorvejsafgifter.  Tilmelding samt 
første rate betaling, bliver 1. marts. Næste rate bliver 1. maj.     
 
Der vil blive sendt materiale ud på alle ture, med tilhørende budget samt tilmeldings frist.   
 
 
Julefrokost: præsenteres af Jytte  
Sidste frist for tilmelding, samt praktisk info. mm.  
Kommentarer: Invitation til årets GTC julefrokost er sendt ud til alle medlemmer med mailadresse.  
 
 
Turudvalget: Hans  
I turudvalget sker der ændringer idet Iben ønsker at stoppe. Iben har i 7 år gjort et stort stykke arbejde for 
GTC, og vil nu prøve at være almindelig medlem, dog med ydelse af noget support til GTC fremover blandt 
andet, til ture og til hjemmesiden.  Alle øvrige er villige til at fortsætte endnu et år.  
Vi har i turudvalget fundet at antallet 7, er passende, og vi vil derfor gerne opfordre et medlem til at melde 
sig for at deltage i turudvalget.  
 
Kommentarer: Lars Wølke meldte sig som interesseret i at være med i turudvalget, så velkommen til Lars. 
Der var ikke andre som meldte sig som interesseret.  
 
 
Evt. 
Der var ingen debat under eventuelt.  
 
Med venlig hilsen Turudvalget 


