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Referat fra mødet:
Mødet blev holdt i Grænseegnens Bowling Center, der var 26 deltagere.
Lars bød velkommen og gennemgik herefter dagsordenen, samt orienterede om mødets forløb.

Dagsorden punkt 1:
Formandens beretning:
Selvom jeg ikke har været den mest flittige gæst til vores arrangementer, så ved jeg, at vi igen
har haft en forrygende sæson. Vi har været forskånet for slemme uheld, der har kun været tale
om småskader på person og materiel. Det er jo ganske godt kørt, da vi sammenlagt har rullet
adskillige km.
Vores mandags ture er jo besøgt meget flittigt, og det er jo også vores største og vigtigste
aktivitet, vi kommer jo rundt med velgørenhedsarrangementer, og ikke mindste det sociale det
er vi faktisk rigtig gode til skulle jeg hilse og sige. Der er jo altid højt humør, bliv ved med
det, det er et rigtig godt kendetegn for vor klub.
De længere ture har næsten været fuldt booket, hvilket må fortælle at det arrangerede rammer
rigtigt, hvad interesse angår. Fælles for alle ture har været ros, selvfølgelig vil der altid være
lidt små kanter der kan slibes til.
Vores tur til Julemærkehjemmet, da blev vores første tur aflyst, da vi endnu ikke helt er herre
over vejret, men den 2 tur blev gennemført af få men seje medlemmer, hermed en opfordring
til flere deltagere.
Vores turkalender har igen bevist at være ok, vores ture har været godt bemandet.
Vi i turudvalget drikker jo ikke kun kaffe, når vi mødes. Vores møder er konstruktive og med
en god effektivitet. Vi prøver jo at finde nye rejsemål efter bedste evne, vi skal huske på, at vi
kun er amatører, og ønsker også at forblive således.

Vi kommer oftere og oftere ud for, at skulle booke overnatninger langt tid forud for afrejse
dagen, i år har der været op til 10 måneder før, alt sammen er jo en udfordring i sig selv, men
der er jo andre der får de samme ideer som os.
Vi ser jo meget gerne at personer udenfor turudvalget, vil arrangere en eller flere ture, der er
sikkert mange der ligger inde med talenter i denne retning.
Turudvalget har udarbejdet en kørevejledning, som ganske detaljeret beskriver hvorledes vi
kører i en flok. Vi tror på at det forbedrer sikkerheden for os alle, og vi håber at den vil blive
brugt og ikke mindst godt modtaget. Den bliver snart trykt og udsendt til alle betalende
medlemmer.
Med disse ord vil jeg gerne på turudvalget vegne sige tak for endnu en go sæson, med håbet
om mange nye km til næste år.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

Dagsorden punkt 2: Økonomi og medlemsstatus.
Gennemgang af regnskabet med forklaring til de forskellige posteringer. Årets resultat blev et
minus på 588 kr. det er sikkert første gang i klubbens historie at årets resultat er et minus. Ved
sidste års sæsonafslutning sagde formanden, at det ikke er turudvalgets hensigt at være
formue skabende, derfor besluttede turudvalget at hver turleder kunne disponere over 250 kr.
til brug på deres ture.
Vi er i dag 44 medlemmer.
Kommentarer til regnskabet:
Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Dagsorden punkt 3:
Kontakt til medlemmerne:
Vi prøver at gengive hvad der sker på vores ture med små indlæg samt enkelte billeder. Det
går efterhånden bedre med tilbagemeldinger på de ture som jeg ikke selv deltager i og der
kommer også billeder.
Hjemmesidens funktion blev gennemgået, med forklaringer om nyheder, historie og referater.
Endvidere sendes der også mails ud og de kørers ud med skjulte mail adresser.
Der vil komme en liste hvor I kan skrive jeres mail adresse på, hvis I er interesseret i at den
skal være kendt for andre. På vores medlemsoversiten med billeder kan man se hvad de
forskellige hedder og hvor de kommer fra og hvad de kører på. Det er frivilligt om I vil være
med på listen.
Kommentar:
Der blev udtrykt stor tilfredshed med hjemmesiden.

Dagsorden punkt 4:
Tur koordinators beretning. Mandags ture er vigtige ture og det lægger turudvalget et stor
arbejde i. De faste arrangementer som at køre med børnene på Julemærke hjemmet er vores
mærkesag og det er meget værdsat af børn og ledelse. På trods af kun få fremmødte MC’er til
dette års arrangement, så blev det gennemført med succes.
Vi planlægger vores søndags ture, så vi har ca.1 tur pr måned. I år startede vores Mc sæson
rigtig sent på grund af dårlig vejr, så de første ture blev derfor aflyst. Den 15. april kom vi i

gang, men det var stadig koldt. Vi har kunnet notere os et godt fremmøde til alle vores
arrangementer, så det er vi godt tilfreds med. I år har vi planlagt med ture i hele sommerferien
og der har været rigtig godt fremmøde til alle ture, også sensommer og efterårs turene har
været godt besøgt.
Af store ture har vi haft forårstur til Bornholm, sommer tur til Italien og efterårs tur til Burg
Hohnstein. På alle ture har der været mange deltagere.
Kommentarer:
Kommentarerne var mere forslag til ture, disse forslag er listet under punkt 5.

Dagsorden punkt 5:
Medlemmernes forventning til 2014 / 15
Vi vil gerne høre hvad der er jeres forventninger til ture i 2014 / 15. Vi kan registrere at jeres
forventninger til tur planlægningen efterhånden er blevet større. Vi kan også se, at vi lægger
os efterhånden tæt på professionelle udbydere af Mc ture. Forskellen er bare at vi gør det
frivillig og betaler selv for vores ture, og har derfor ikke gennemkørt turene forud, I må derfor
acceptere, at der kan forekomme nogle svipsere ind i mellem.
Vores spørgsmål er derfor, kan vi fortsætte som vi hidtil har gjort og er det et passende udbud
og er prislejet passende?
Kommentarer:
Det er passende og I må gerne fortsætte.
Den store tilmelding er nok også svar på at I rammer vores interesse med turene.
Forslag til ture:
Der kom masser af forslag, som her er listet.
Holland – Berlin – Mosel området – Rothenburg ob der Tauber – Schwerin – Mecklenburg
Vorpommeren – Güstow Tyskland – Sverige - Stokholm. Alebo Pensionat i Sverige - Norge –
Weekend ture i Danmark – Samsø – Ærø. Rømø, Sild – Nordjylland - Triumph fabriksbesøg
2015 i England.- BMW træf 2015 i Garmisch Partenkirchen.
Tur med Collar line til Norge - Touring Camp – Weekend ture I Danmark evt. uden for
sæsonen.

Dagsorden punkt 6:
Julefrokost:
Padborg park tilbyder julefrokost, men kunne ikke på den dato vi har valgt. Derfor bliver det
på Colosseum Sdr. Havnegade 24 i Sønderborg. Her får vi eget lokale og en super menu for
168 kr.
Husk at medbringe en lille pakke til pakke spil.
Tilmelding er lig med indbetaling på klubkontoen, dato for tilmelding annonceres på
hjemmesiden.
Kommentarer:
Ønsket om at det holdes lidt mere lokalt.
Lidt på skift mellem øst og vest.
Forslagene er taget til efterretning.

Dagsorden punkt 7:
Ideen til Teori nørd kom frem da jeg ville prøve at gennemkøre en teoriprøve på min PC. Jeg
tænkte derfor det kunne vær sjovt at vi sammen legede lidt med at genopfriske teorien og
specielt hvad der var relateret til MC’er.
Vinderen blev Calle med 85,9 % rigtige svar. Den heldige vinder modtog et gavekort på en
Burger med sodavand på Lyren.

Dagsorden punkt 8:
Valg til turudvalget:
For at sikre en fortsat fornyelse og arrangement hos medlemmerne har turudvalget besluttet,
at der hvert år afholdes valg til turudvalget. Turudvalget finder at antallet på syv personer er
passende til de opgaver som udføres.
Turudvalget konstituere sig efter valget og opgave fordelingen kan herefter ses på
hjemmesiden. Valget afholdes skriftlig.

Valg resultat:
Valgt blev: Anne S Andersen. Jessica Mehler. Lars Wølke. Hans Pedersen. Jørgen Toft.
Flemming Markussen. Hans Skrydstrup.
Ordstyrer samt forsamlingen takkede de afgående turudvalgs medlemmer for et godt arbejde
og bød de nye velkommen.

Dagsorden punkt 9:
Eventuelt:
Ros, ros, ros.
Forslag som blev nævnt: Nu da Mc sæsonen er ved at være slut, kunne vi jo passende mødes
på Lyren kl.18. en mandag i hver måned, hvor vi kan snakke et par timer.
Et andet forslag: Suppe og grød på Holbøl Landbohjem.
Vi kan skaffe klubmærker i stof til 35 kr. men klicheen koster 1500 kr. Det havde ingen
interesse.
Labels klubmærker er foretrukne, men vi ved endnu ikke hvad de koster, måske kan vi få dem
i Flensborg. Det bliver undersøgt.

Turudvalget siger tak for et godt og konstruktivt møde.

Referat udarbejdet
24. 0ktober 2013
Hans Skrydstrup

