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Erik Carlsen 

tlf. 41 23 35 07 

 

Birgit Rudolph 
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TURCYKLISTEN 

 

Turcyklisten er medlemsblad for forenin-

gen TURCYKLISTERNE, der har til formål 

at udbrede og formidle viden om og 

glæde ved turcykling på ethvert plan. 

Udkommer 4 gange årligt. 

 

 

Klubben er åben for alle som deler glæ-

den ved at cykle. Så har vi vakt din inte-

resse er du velkommen til at kikke forbi 

på en klubaften, eller at møde op til en 

af de annoncerede ture for at se hvad vi 

egentlig er for nogle. Se i øvrigt også: 

www.turcyklisterne.dk 

 

 

KLUBLOKALE 

Sankt Annæ Gymnasium 

Sjælør Boulevard 135, Valby 

Lokale B210, 2. sal 

Klubmøderne starter almindeligvis  

kl. 18:30 

 

 

KONTINGENT 2018 

Almindeligt kontingent   275,- kr. 

Husstands kontingent     450,- kr. 

Blad abonnement           100,- kr. 

 

Indbetaling kan ske på  

giro 5 713 846, vælg korttype 01. 

 

Eller via netbank, brug  

reg. no. 1551 konto 5 713 846. 

 

Hjælp med at holde medlemslisten 

aktuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kasse-

reren. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/
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LEDER 

Er din cykel forårsklar? 

 

 

 

Selvom vi i skrivende stund stadig har 

sne og nattefrost, så er foråret allerede 

kommet i hvert fald ifølge kalenderen. 

Men er du klar? 

Johan har måske allerede kørt sin åb-

ningstur, når du læser dette, så cyklen 

skal helst være støvet af og smurt. Der 

er mange fine cykelture på program-

met, så husk at holde jer orienteret både 

i bladet her, på hjemmesiden og i turka-

lenderen. 

Husk at der i Rødovre afdeling af Cyk-

listforbundet er cykelværksted hver 

mandag fra kl. 19.00 til kl. 22.00, (der 

kan dog lukkes kl. 20.00, hvis der ikke 

er mødt nogen op og der er lukket i juli 

og december). Her kan man få hjælp til 

alle de praktiske og sikkert også mere fi-

nurlige problemer man måtte have med 

sin cykel.  

Derudover kan man ofte med stort held 

rådspørge sig blandt de andre medlem-

mer her i Turcyklisterne. 

Og når så cyklen er kommet i forårs-

form så glem ikke dig selv, men kom 

med ud på turene. 

 

Godt forår.  

Redaktionen 

 

 

 

MOTIONS OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Sommermotion 

Hver onsdag eftermiddag fra 4. april 

til 19. september 

 

Mødested Ved Espelunden - for en-

den af Rødovre Parkvej 

Mødetid 17:00 

Turlængde 35 – 40 km 

Tempo 22 – 24 km/t 

Turleder Merete Jørgensen  

2982 5183 

 

Nekrolog 

 

Robert Petersen er død, og blev bisat 

fra Køge Kapel lørdag d. 27. januar. 

 

Robert blev 76 år. Det var Lis Madsen 

der præsenterede Robert for turcykli-

sterne for 7-8 siden.  

Det var ikke alle der fik en større berø-

ringsflade til Robert - men os der fik for-

nøjelsen, oplevede en "gadedreng" der 

havde fået en akademisk uddannelse i fy-

sik og matematik. Han underviste i mate-

matik næsten lige til det sidste. 

Robert var interesseret i mennesker og 

samfund, og var opstillet til kommune-

valget i Køge for enhedslisten sidste år.  

Den menneskelige interesse fornægtede 

sig aldrig når vi var sammen, altid god 

for en anekdote eller en arbejdersang, 

der kunne sætte gang i ethvert selskab. 

 

Vi vil savne hans selskab. 

Finn K 
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Igen i år er der mulighed for at motio-

nere onsdag. Turen går gennem Herste-

døster, Risby, Ledøje, Nybølle til Senge-

løse, hvor der holdes en pause ved 

gadekæret. Derefter går det hjemefter 

over Vridsløsemagle, Galgebakken og 

Supercykelstien til vi igen rammer 

Espelunden 

 

Halvhurtig racertur for de 

arbejdsfri og ferieramte 

Hver tirsdag formiddag fra 3. april til 

23. oktober 

 

Mødested Ved Espelunden - for en-

den af Rødovre Parkvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 45 – 50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 2343 7051 

Aksel Koplev 2280 2522 

 

Denne træningstur har nu bestået prø-

ven og går ind i sit tredje år. Der er højt 

humør og god stemning, så ingen grund 

til at holde sig tilbage. 

 

Hvorvidt du vil køre denne tur på din 

racer er frit, men det anbefales, da det 

er tanken at der skal køres i raskt tempo. 

Dog således at tempoet tilpasses efter de 

fremmødte. Så hold dig ikke tilbage. 

Tanken er også, at det ikke skal være en 

fast rute, som køres hver gang, men at 

den tilpasses efter vejr og vind og de 

fremmødtes humør. 

 

Det er også tanken, at der godt må hol-

des en pause undervejs, hvor udsigten 

over Øresund eller hvad der måtte vise 

sig kan nydes og medbragt drikke og 

kiks/bar/frugt kan indtages. 

Lidt længere halvhurtig 

racer ture. 

Torsdags formiddags ture i længde af 

60 – 100 km. første gang 12. april. 

 

Mødested Espelunden - for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 60 – 110 km 

Hastighed 25+ (tilpasses delta-

gerne). Husk, vi kører 

samlet og alle skal med 

hjem.  

Turleder Alf Lejon T: 2060 0017 

alflejon@hotmail.com 

NB:  Det er muligt at både 

ugedag, startsted og 

tidspunkt ændres under-

vejs, så hold jer opdate-

ret ved henvendelse til 

Alf 

Der bliver 1 stop undervejs ved bager 

eller benzintank. (Køb af kaffe og 

kage) 

Turene køres torsdag, lørdag eller søn-

dag efter aftale og vejrudsigt. 

Tur eksempel: Rundt om Esrum sø. 

Området syd for Roskilde. Nordsjæl-

land.  

 

De der er interesserede bedes kontakte 

mig og bliver adviseret vedr. turene.   

Alf 

 

TURE I WEEKENDEN 

 

Åbningstur 

Søndag d. 25. marts 

Mød op på Ballerup station kl. 10:00 

 

Se beskrivelse i Turcyklisten 4/2017 eller 

på hjemmesiden. 

mailto:alflejon@hotmail.com
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Optimistturen 

Lørdag d. 7. april 

Mødested Ringvejskrydset i Glo-

strup 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 120 km på lang tur 

og ca. 60-70 km på 

kort tur. 

Hastighed Lang tur 26-28 km/t 

Kort tur 21-23 km/t 

Turleder Knud Hansen 2343 

7051 

Finn Kristensen 2016 

2730 

NB:  Tilmelding senest 6. 

april. 

Medbring vådt og tørt 

 

På denne dejlige forårsdag kører den 

lange tur over Risby, Ledøje, Smørum, 

Måløv, Ganløse, Slagslunde, Buresø, 

Jørlunde, Sundbylille, Frederikssund, 

Gerlev & Skuldelev.  

Frokosten indtages i meget smukke om-

givelser ved Selsø Kirke.  

Den korte tur kører ad de små lande-

veje syd for Roskildevej imod Hedehu-

sene for at køre syd om Roskilde imod 

Lejre. Fra Lejre køres imod Boserup 

Skov og Roskilde By.  

Frokosten indtages i Lejre.  

Begge ture har kaffe/kagested på 

Munksøgård i Trekroner (ved Mar-

bjerg).  

Derefter går turen ind ad Roskildevej til 

Ringvejskrydset i Glostrup. 

Furesøtur 

Lørdag 21. april 

Mødested Klokkedybet (hjørnet af 

Frederikssundsvej) 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 50 – 70 km afhængig af 

vind og vejr og delta-

gernes kræfter. 

Hastighed Afpasses efter delta-

gerne 

Turleder Merete Jørgensen 

29825183 og  

Knud Hansen 23437051 

 

Turen går gennem Herlev, Bagsværd, 

hvor vi rammer Furesøen, videre til 

Holte og Vaserne.  

Så er det nok tid til frokost med udsigt 

over søen.  

Vi holder os tæt ved søen og kører over 

Bistrup til Farum. Derfra mod Bastrup 

sø. Hvis kræfterne er til det fortsætter vi 

til Burre sø og Ganløse.  

Vi finder et passende kaffested og så er 

det tid at vende snuden hjemefter 

 

 

Høje Tåstrup maratonring 

Søndag 22. april 

Mødested Taastrup station (Nord-

siden) 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Turleder Jørgen Harborg, tlf: 

26578449 

NB:  husk medbragt mad og 

drikke til turen 

 

Høje Tåstrup maratonring er en 42 km 

lang afmærket motions- og cykelrute, 

der fører en rundt i Høje Tåstrup kom-

mune. 

Turen slutter ved Taastrup station 
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Stevns Rundt 

Lørdag 19. maj 

Mødested Køge station 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 90 km 

Turleder Børge 9399 5480                                       

 

Vi kører sydpå gennem flere små lands-

byer, vi passerer mindehøjen Elverhøj.  

Senere runder vi Vemmetofte kloster og 

en af Danmarks ældste folkeskoler. 

  

Det er nu tid at finde et passende sted 

at spise og drikke det medbragte. Når 

det er overstået går jagten ind for at 

hitte et kaffested. Det plejer ikke at 

være så svært.  

 

Nu er det tid at begive sig tilbage til 

Køge. Ankomst ca. 16.30      

Turen køres ikke i regnvejr hvis tvivl, så 

ring. 

 

Mosehuset 

Søndag 3. juni 

Mødested Ringvejskrydset Glos-

trup 

Mødetid 10:00 

Turlængde Ca. 90km 

Hastighed Se nedenfor 

Turleder Aksel K. 2280 2522 

 

Denne traditionsriges turs mål og kaffe-

sted er Mosehusets Købmandshandel 

ved Borup. Her sælges et utal af te vari-

anter, krydderier, slik og meget mere.  I 

gården serveres kaffe og pandekager,  

 

Ruten går fra Glostrup til Tåstrup og vi-

dere over Torslunde, Reerslev og Snold-

elev, der gøres et enkelt stop ved Brug-

sen i Gadstrup. Dernæst Valore og 

Kløvested til Kimmerslev, hvor vi spiser 

frokost ved søbredden enten ved kirken 

eller ved "Stranden". 

 

Efter frokost kører vi et kort stykke ned 

til Dyndet, til Mosehusets Købmands-

handel. Her får vi pandekager til kaffen. 

Efter kaffen køres over Ejby, Lille Sken-

sved og Jersie hjem ad Gammel Køge 

Landevej. 

 

Tempoet afpasses efter deltagerne så 

alle kommer med rundt. Man bør dog 

være i så god form, at man kan køre de 

2 x 45 km uden egentlige hvil. 

 

Maglesø 

Lørdag 16. juni 

Mødested Den store parkerings-

plads på toppen af bak-

ken ved Boserup skov 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Hastighed 24 - 26 km/h alt efter 

de fremmødte 

Maraton ruten 



Turcyklisten 1/2018  Side 7 

 

Turleder Knud Hansen 23437051 

NB:  Tilmelding senest tors-

dag er nødvendig, da 

turen ikke køres i regn-

vejr. 

 

Turen går gennem nogle af de mest na-

turskønne områder på Midtsjælland, 

hvilket også inkluderer en del bakker 

undervejs.  

Turen starter ved Boserup skov. Så er vi 

fri for gadekørsel, og der er gode parke-

ringsmulighed for bilister. (Bonusinfo 

fra Redaktionen: der er ca. 5 Km på cy-

kel fra Roskilde st.)  

Derfra kører vi over Kattinge, Korne-

rup, Lejre, Kisserup, Hvalsø, Sonnerup, 

Tølløse til Maglesø, hvor der holdes fro-

kost. Efter frokost fortsætter vi ad Gl. 

Skovvej til Nyby, Marup, Astrup, (Tøl-

løse) og Tadre mølle, hvor eftermid-

dagskaffen indtages.  

 

Derefter hjemad over Vester Såby, Kirke 

Såby, Abbetved, Gevninge, Herslev og 

Kattinge til vi igen er tilbage ved Bose-

rup Skov. 

 

 

Arkitektur-tur 

Søndag 24. juni 

Det er Skt. Hansdag! Mød venligst ædru! 
 

Mødested Dexter Gordonsvej, 

langs Teglværksløbet *) 

Mødetid 10:00 

Turlængde  

Hastighed Langsomt 

Turleder Finn Ørsleff, tlf: 

60769338 

NB:  I skrivende stund 28-02. 

er turen ikke planlagt i 

detaljer 

 

Det bliver en tur fra Sydhavnskvarteret 

til og med Nordhavnskvarteret. Vi vil se 

på, hvad der arkitektonisk og mht. by-

planlægning er sket siden de to foregå-

ende arkitektture. Jeg skal tale med 

Dansk Arkitektur Center, køre nogle 

prøveture og finde nogle interessante 

steder og historier. Detaljer kan findes 

på klubbens website nogle uger før 

turdato. 

 

*) Nej, det bliver ikke en jazz-tur, med-

mindre en deltager bidrager med et 

kvalificeret foredrag om Modern Jazz. 

Mvh. Finn Ø 

 

 

 

HVERDAGS TURE 

 

Bemærk: Efter beslutning på generalfor-

samlingen i nov. 2017, så er der ikke 

kaffetilskud på disse ”Hverdagsture”. 

Kaffe med videre er således for egen 

regning.  

 

  

Tadre Mølle 
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Rundtur i det gamle  

København 

Torsdag d. 5. april 

Mødested Kultorvet foran det 

tidligere Hovedbibliotek  

Mødetid Kl. 10:00 

Turledere Merete Jørgensen  

2982 5183 og  

Knud Hansen 2343 7051 

Tilmelding Påkrævet senest 3. april 

 

Vi går gennem de små gader og stræder. 

Den medbragte frokost indtages under-

vejs. Kaffen og kagen håber vi kan ind-

tages i Admiral Gjeddes Gård i Store 

Kannikestræde, hvor der er rester af det 

rigtig gamle København. 

Mere information følger senere. 

 

Nordpå 

Torsdag 17. maj 

Mødested Krydset Tårnvej - Jyllin-

gevej i Rødovre 

Mødetid 10:00 

Turlængde 50 – 60km 

Hastighed Som benene tillader 

Turleder Lis Jakobsen  

28 47 66 22 

NB:   

 

I skrivende stund er turen endnu ikke 

planlagt i detaljer. 

Men det er sikkert og vist, at vi skal en 

tur nordpå, spise medbragt frokost et 

dejligt sted og drikke vores eftermid-

dagskaffe på Bakken. 

Med venlig hilsen 

Lis 

 

Refshaleøen og Amager 

Strand 

Torsdag 14. juni 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid 10:00 

Turleder Birgit Rudolph  

2627 4419 

NB:  Vi slutter ved Ellebjerg 

Station 

 

Vi kører gennem Kystagerparken, Syd-

havnen, Christianshavn til Refshaleøen. 

Vi fortsætter til Amager Strand. Under-

vejs finder vi et sted at sidde og spise 

frokost og senere et kaffested. 

Turens længde er på ca.45 km. Ha-

stighed op til 20 km/t. 

 

Husk madpakke og drikkelse samt 

penge til kaffe/kage. 

 

 

FLERDAGS TURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Mallorca 2018 

Lørdag 28. april til søndag 6. maj. 

 

Det er stadig muligt at komme med til 

Mallorca.  

Vi er i skrivende stund først i marts 14 

tilmeldte 

Se Turcyklisten 4-2017 eller hjemmesi-

den for mere information eller ring.  

 

Mange hilsner 

Knud og Aksel 
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Weekendtur til Roskilde og 

omegn 

25. maj – 27. maj 

 

Denne lille info for så hurtigt som muligt 

at finde ud af hvem der vil deltage, til-

meldingen er bindende.  

Vi skal på nogle gode cykelture rundt i 

lokalområdet, byvandring, spise på re-

staurant fredag og lørdag 

Mødested: Roskilde vandrehjem tids-

punkt følger.   

Pris for 2 på et værelse: 525     

Pris for 3 på et værelse: 530.-           

Pris for 4 på et værelse: 580.- 

Betaling for værelset skal ske senest 1 

april til min konto: 4400 – 0003890821 

Danske Bank, husk og skrive værelses-

type, samt hvor mange/hvem der ind-

betales for. 

Morgenmad: 60.- 

Sengelinned: 50.-     

Håndklæde: 20.- 

Interesseret? send mail til lone@be-

lart.dk  samt hvilket type værelse du øn-

sker, og ønsker til hvem du vil bo sam-

men med.  

Mere information gives på hjemmesi-

den feb/marts, samt til de tilmeldte via 

mail. 

Max 16 deltagere. 

Lone 

 

Danmarks turen 2018 – til 

Sakskøbing 

7. juni til 10. juni 2018 

 

Danmarks turen 2018 går til Sakskøbing, 

7.6 - 10.6. 2018 ankomst fra kl.16. 

 

Overnatning på Danhostel Sakskøbing, 

Danhostel og Camping. Saxes Allé 10. 

DK-4990 Sakskøbing  

Telefon: +45 54 70 45 66   

www.sakskoebing-vandrerhjem.dk.  

 

Turprogrammet (foreløbigt): 

Torsdag: Kl. 18 aftensmad, derefter en 

lille bytur 

 

 

Fredag:    

Kort tur, ca. 50 km. Sakskøbing rute 30 

til Guldborg - rute 419 Grænse skov - 

Toreby - rute 8 til Sakskøbing 

Lang tur, ca. 75 km. Rute 30 til Hun-

seby - Bandholm - Kragenæs (besøg på 

Dodekalitten) - Færge til Fejø - Fejø - 

Kragenæs - rute 8 - Lindet - Vesterborg 

- Stokkemarke - Nørreballe - Sakskø-

bing 

               

Lørdag: 

Kort tur, ca 50 km. Rute 8 til Flitinge - 

rute 88 til Nysted - landevej 283 - til 

højre mod Døllefjelde, via rute 88 

- Rynkerup skov til 283 - Sakskøbing 

Lang tur, ca. 80 km. Sakskøbing rute 

30 - Guldborg - rute 419 til Toreby - 

Flitinge - resten af ruten som kort tur 

 

Det påtænkes at gøre et stop ved Kren-

gerup bryggeri på vejen hjem 

 

 

Dodekalitten 

mailto:lone@belart.dk
mailto:lone@belart.dk
tel:+45%2054%2070%2045%2066
http://www.sakskoebing-vandrerhjem.dk/
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Søndag: 

ca. 30- 40 km.  Alle kører samme tur 

ad rute 8 til Maribo - rundt om Søn-

dersø rute 88 (Søndersø er et naturre-

servat) og tilbage til vandrehjemmet, 

hvor vi henter vores bagage. 

 

Tider for morgenmad og smør selv-

madpakke, efter aftale med vandre-

hjemmet 

 

Færge til Fejø 55 kr. retur, cykel 10 kr. 

                   

Rute på Fejø. Vesterby-Herredsvej-

Østerby-Hjortemosevej-Kernegaarden-

Østerby-Dybvig havn (frokost)-Store-

mosevej-Vesterby-Skaløvej- Skalø-

Færge havnen 

 

Pris pr. prs. I dobbelt værelse 1.330 

Pris i 4-sengs værelse. 1.135 

Inkl. Linned, morgenmad, smør-

selv madpakke og en ret aftensmad. 

Sidste tilmelding 30 april, hvor beløbet 

også skal indbetales på konto 

5479-0007386866 

 

Togforbindelse: Fra København H. til 

Nykøbing Falster og videre med lokal-

bane til Sakskøbing. 

 

NB! Der er per 12 marts kun en ledig 

plads af de for reserverede (for en mand 

i deleværelse). Kontakt Knud hvis du vil 

med. 

Hilsen 

Knud Hofgart    28406542 

 

Cykelturistugen 2018 

Frederiksværk 22. – 29 juli 

 

Årets cykelturist uge finder sted i dagene 

22. – 29. juli i og omkring Frederiks-

værk. 

Det særlige i år er at Turcyklisterne er 

medarrangør.  

Prisen bliver 600 kr. Tilmelding til van-

drehjem og campingplads fra 1. dec. 

2017 til 30. april 2018, hvis man vil 

være sikker på en plads. (Værelserne er 

reserveret til denne dato). Kontakt van-

drehjemmet 23 44 88 44 Winnie 

 

Tilmelding til selve cykelturistugen går 

via cyklistforbundets hjemmeside. 

Jens Spelmann 

 

 

3 dages tur til Sverige  

17.–19. august. 

Den årlige tur til Sverige vil gå til 

Ulstorp Naturområde, som for 2 år si-

den. 

Der bor vi i små hytter midt i området. 

Det er tæt på Höör lige midt i Skåne. 

Deltagerprisen kendes endnu ikke, men 

ligger i omegnen af 500 kr. for husly. 

Dertil kommer svenske penge til mad 

m.m. 

Turens detaljer er endnu ikke på plads. 

Der er plads til 16 deltagere, og der ple-

jer at blive udsolgt hurtigt. 

Mødestedet bliver formentlig togstatio-

nen i Lund. 

Nærmere om tilmelding m.m. følger i 

næste blad. 

 

Hilsen Berthel 
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER. 

 

Vandretur – Farum Sø rundt, torsdag 

d. 1. februar 

 

Syv turcyklister var mødt op på Farum 

St. kl. 10 for at deltage.  

Flemming ledte os rundt på de stedvis 

noget smattede stier. Undervejs bød 

Berthel på en halvbitter, vi hilste på en 

flok børnehavebørn på udflugt og spiste 

vores frokost ved et shelter ved siden af 

en FDF-spejderhytte.  

En fire timers vandretur med gode ud-

sigter, frisk luft, musvåger, gode snakke 

og hyggeligt samvær og en enkelt nisse-

træskulptur.  

Afslutning med kaffe og kage på Farum-

hus. 

Tage  

 

KOMMENDE KLUBMØDER 

 

Torsdag 12 april 

Billedaften 

Lis - Jens P - Aase og Jens viser billeder 

fra deres tur til Sydfrankrig sidste år. 

 

Torsdag 17. maj 

Billedaften 

Canada på tværs - cykling mellem 

bjerge, bjørne og hummere. 

 

Jytte og Ebbe cyklede sommeren 2017 

på tværs af Canada og vil fortælle om 

• forberedelse 

• gruppen (vi var 21) 

• følgebil med køkken   

• cyklerne 

• lidt naturoplevelser 

Vi understøtter med et passende antal 

uskarpe fotos. 

Der vil blive rig mulighed for fælles 

snak og spørgsmål.  

 

 

Fredag 15. juni 

Grillklubmøde 

Mødested Bålpladsen ved Kridtbjer-

get i Vestskoven 

Mødetid Fra kl. 18:00 

Turleder Flemming Nielsen 4364 

4903 

 

I juni, hvor vi ikke har adgang til vores 

sædvanlig klublokale, vil jeg arrangere 

grill i Vestskoven.  

 

Grillklubmødet vil ligesom sidste år 

være ved Kridtbjerget, som findes 1 km 

nordøst for Naturskolen og syd for Har-

restrup Mose. Se eventuelt Krak kort 

side 135 G6. Der er 1 bålplads, grill samt 

6 borde med bænke.  

 

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle med-

bringer selv grillmad og drikkevarer. Ar-

rangementet gennemføres uanset vej-

ret. Der er et stort madpakkehus, hvor 

man kan sidde og nyde den lune som-

meraften selv om det regner. Ved udsigt 

til regn tændes der op i engangsgriller i 

kanten af huset. 

 

 

Fredag 13. juli 

Grillklubmøde 

Samme program som i juni 

 

Fredag 10. august 

Grillklubmøde 

Samme program som i juni 
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Fra Bestyrelsen:   

Turcyklisternes regelsamling 

 

Indledning 

Som bl. a. omtalt på generalfor-

samlingen har bestyrelsen et stykke tid 

arbejdet på at samle de vedtagelser og 

regler, som i årenes løb har udkrystalli-

seret sig: 

 

Kaffetilskud 

Kaffetilskuddets størrelse fastsæt-

tes på den årlige generalforsamling. 

 

Tilskuddet gives til deltagere på endags-

ture i forbindelse med et fælles måltid. 

  

Turlederen betaler cafe, restaurant mv. 

for kaffen og får beløbet refunderet af 

kassereren. 

 

Kaffetilskuddet kan ikke på nogen måde 

udbetales kontant til turdeltagerne, hel-

ler ikke hvis en deltager ikke nyder no-

get. 

Kaffetilskuddet kan ikke indgå som bi-

drag til et andet større arrangement. 

Kaffetilskuddet kan aldrig overstige de 

faktiske udgifter. 

 

Der udbetales kaffetilskud til endagsture 

i weekenden, 1 tilskud på flerdagsture 

og 1 tilskud pr. sæson for træningsture 

på faste ugedage. Der udbetales ikke 

kaffetilskud på hverdagsture.  

Note: Beslutning om hverdagsture truf-

fet på generalforsamlingen 2017. 

 

Ved afholdelse af interne møder som 

bestyrelsesmøder og diverse udvalgs-

møder kan der ydes et kaffetilskud på 

50 kr. pr. deltager i mødet. Dette gæl-

der for op til to kaffetilskud pr. år pr. 

udvalg.  

Note: Vedtaget på generalforsamlingen 

2014. 

 

Kontingent 

Kontingentets størrelse fastsættes 

på den årlige generalforsamling. 

Kontingentet betales årligt. 

Kontingentåret er kalenderåret, dvs. 

forfaldsdagen er den 1. januar.  

Opkrævning/meddelelse om betaling 

udsendes af kassereren med Turcykli-

sten nr. 4 året før med betalingsfrist 1. 

februar. 

Der opkræves ikke kontingent for per-

soner, som ønsker at melde sig ind i for-

eningen fra datoen for generalforsam-

lingen og indtil 31. december. 

 

Regnskab 

Regnskabsåret er bestemt af ved-

tægterne. 

Kassereren udarbejder regnskabet og får 

det revideret af den på generalforsam-

lingens valgte revisor. 

Kassereren udarbejder forslag til det 

kommende års budget, som drøftes 

med bestyrelsen og forelægges general-

forsamlingen. 

Regnskabet omfatter en resultatopgø-

relse med indtægter og udgifter; samt 

en statusopgørelse med egenkapitalen 

og skyldige beløb og tilgodehavender. 

 

Årgang 2018 udkommer som følger: 

 
Nummer Deadline Udgivelsesdag 

2-2018 14. maj 11. juni 

3-2018 20. august 10. september 

4-2018 19. november 10. december 


