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Side 2

TURCYKLISTEN
Turcyklisten er medlemsblad for foreningen 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 glæden ved at cykle. Så har vi vakt din interesse 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 kassereren.
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LEDER
Klubben er spillevende!
På den netop overståede generalforsamling kunne vi konstatere, at der er
masser af liv i klubben. Selvom de fleste
af os er blevet grå i toppen er der stadig
gang i os. Træning, weekendture, vinterkørsel, Mallorca og hverdagsture.
Der er noget for en hver smag.
Dog må jeg lufte en lille bekymring, som
vi (alle) i klubben bør arbejde med:
Hvad med de arbejdsramte, som nu er
i klart mindretal i klubben. Igennem de
sidste par år er der blevet flere og flere,
der deltager i aktiviteter, der foregår i
dagtimerne (gerne før frokost) og dermed fravælger aktiviteter om eftermiddagen og aftenen. En særlig udfordring
er motionskørselen onsdag aften.
En løsning vil naturligvis være, at rekruttere flere medlemmer til klubben i den
arbejdsdygtige alder og det vil vi meget
gerne. Er det realistisk? Mere realistisk er
det nok, at vi tilrettelægger vore aktiviteter, så de arbejdsramte stadig har et
godt udbud af aktiviteter at deltage i og
føler sig velkommen i klubben. Hvad
kan vi, der er arbejdsfri gøre?
Kom gerne med gerne med gode bud
og forslag (og flere medlemmer) 😊
Formanden
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Kontingent 2018:
Det er snart tid til betaling af kontingent for
det kommende år.
Kontingentet, der er
uændret fra sidste år bedes betalt senest
1. februar 2018
Se side 2 for beløb og
giro nummer m.v.

Nekrolog
Søren Bo Nielsen er ikke blandt de
levende
turcyklister
længere.
Selvom han stred en brav kamp fik
kræften bugt med ham. Desværre
alt for tidligt, kun 64 år.
Professor i økonomi på CBS, globetrotter, tennisspiller, musikelsker og
ikke mindst en fremragende cyklist,
der gerne lå forrest op ad bakkerne.
Men Søren Bo pralede ikke. Han var
ydmyg og interesseret i os andre og
vore oplevelser. Desværre kunne
Søren Bo ikke være med det sidste
år på vore ture, men vi husker ham
fra den sidste Tjekkiettur, fra racerog motionstræning, vintertræning i
Hareskoven og andre gode ture.
Søren Bo efterlader sig hustruen Karen, børnene Ida og Anders. Æret
være hans minde.
Knud Hansen

Turcyklisten 4/2017

Vedtægts ændring:

Vedtægterne for Turcyklisterne er blevet ændret på generalforsamlingen i november. Du kan læse om ændringerne i
vedtægterne i referatet fra generalforsamlingen på side 13. De ændrede vedtægter kan i sin helhed ses på foreningens hjemmeside.

MOTIONS OG TRÆNINGS
TURE PÅ FASTE UGEDAGE
Vinterkørsel i Hareskoven
Søndage formiddage indtil 11. marts
- Bemærk nyt mødested!
Mødested

Klokkedybet på hjørnet
af Frederikssundsvej i
Herlev
Mødetid
10:00
Turlængde 30 - 35 km
Tempo
Afpasses efter deltagerne
og mulighed for at dele
os i 2 hold med forskellige ruter.
Turleder
Knud Hansen 23437051
Bert Due Jensen
26676335 + 38746841
Se omtale i Turcyklisten nr. 3 2017 eller hjemmesiden.
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Sommermotion
Hver onsdag eftermiddag fra 4. april
til 20. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Ved Espelunden - for enden af Rødovre Parkvej
17:00
35 – 40 km
22 – 24 km/t
Merete Jørgensen
2982 5183

Igen i år er der mulighed for at motionere onsdag. Turen går gennem Herstedøster, Risby, Ledøje, Nybølle til Sengeløse, 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
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Ved Espelunden - for enden af Rødovre Parkvej
10:00
45 – 50 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud Hansen 2343 7051
Aksel Koplev 2280 2522

Denne træningstur har nu bestået prøven 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
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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 holdes en pause undervejs, hvor udsigten
over Øresund eller hvad der måtte vise
sig kan nydes og medbragt drikke og
kiks/bar/frugt kan indtages.
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NB:

Det er muligt at både
ugedag, startsted og
tidspunkt ændres undervejs, så hold jer opdateret ved henvendelse til
Alf

Der bliver 1 stop undervejs ved bager
eller benzintank. (Køb af kaffe og
kage)
Turene køres torsdag, lørdag eller søndag efter aftale og vejrudsigt.
Tur eksempel: Rundt om Esrum sø.
Området syd for Roskilde. Nordsjælland.
De der er interesserede bedes kontakte
mig og bliver adviseret vedr. turene.
Alf

TURE I WEEKENDEN
Åbningstur
Søndag d. 25. marts

Lidt længere halvhurtig
racer ture.
Torsdags formiddags ture i længde af
60 – 100 km. første gang 12. april.
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed

Turleder

Espelunden - for enden
af Rødovre Parkvej
10:00
60 – 110 km
25+ (tilpasses deltagerene). Husk, vi kører
samlet og alle skal med
hjem.
Alf Lejon T: 2060 0017
alflejon@hotmail.com

Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder
NB:

Ballerup st./stationspladsen.
Kl. 10:00
Ca. 33,6 km.
Sædvanlige moderate.
Johan, tlf: 24463766.
Lidt bakker, men rolig.
Jeg skal med op.

Vi følger i store træk S-banen til Stenløse, hvor vi vender skråt tilbage til Søsum.
I Søsum vil vi fra ca. 12.30 spise både
medbragt frokost samt gerne købe
øl/vand og derpå fortsætte med
kaffe/kage i gårdbutikken Brunhøjvej 6.
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Den har i øvrigt åbent søndage 10-17
hele året.
Så stiler vi mod Kirke- og Lille Værløse
og slutter i Ballerup.
Ved evt. dårligt føre kan vi bruge cykelstierne på Frederikssundsvej.
På gensyn: Johan.

Optimistturen
Lørdag d. 7. april
Mødested
Mødetid
Turlængde
Hastighed
Turleder

NB:

Ringvejskrydset i Glostrup
10:00
Ca. 120 km på lang tur
og ca. 60-70 km på
kort tur.
Lang tur 26-28 km/t
Kort tur 21-23 km/t
Knud Hansen 2343
7051
Finn Kristensen 2016
2730
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 omgivelser ved Selsø Kirke.
Den korte tur kører ad de små landeveje syd for Roskildevej imod Hedehusene 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 Marbjerg).
Derefter går turen ind ad Roskildevej til
Ringvejskrydset i Glostrup.
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HVERDAGS TURE
Bemærk: Efter beslutning på generalforsamlingen i nov. 2017, så er der ikke
kaffetilskud på disse ”Hverdagsture”.
Kaffe med videre er således for egen
regning.

Nytårs vandretur i Kattehalemosen
Torsdag 4. januar
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere
Tilmelding

Allerød Station, vestsiden, hvor busserne holder
10:15
Ca. 13 km
Berthel og Jytte 2243
6996 / 2253 4009
Senest 2. januar kl. 18

Hvis det ser ud til markant regnvejr aflyses turen
Vi går fra Allerød station sydpå ad Allerødvej til jernbaneklubbens område ved
det gamle teglværk i nærheden af Blovstrød.
Der fortsættes gennem den naturskønne
Kattehalemose og via Ravnsholt Skov
tilbage til Allerød. På et passende sted
indtages den medbragte madpakke.
Tilbage i Allerød indtager vi kaffe og
kage efter behov, for egen regning
ifølge beslutningen taget ved sidste GF.

Vandretur – Farum Sø rundt
Torsdag 1. februar
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

Farum station
10:00
Ca. 15 km
Berthel og Jytte 2243
6996 / 2253 4009
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Turen er en klassiker, som er kendt af de
fleste. Turen gennemføres ikke i tilfælde
af megen regn.
Ring, hvis du er i tvivl.
Vi går langs sydsiden af Farum Sø gennem Ryget Skov og Ganløse Orned. Der
fortsættes langs nordsiden af søen tilbage til Farum Station. Turen fører os
igennem et flot landskab med smalle og
til tider stejle stier. Undervejs indtages
medbragt mad og drikke.

Vi går gennem de små gader og stræder.
Den medbragte frokost indtages undervejs. Kaffen og kagen håber vi kan indtages i Admiral Gjeddes Gård i Store
Kannikestræde, hvor der er rester af det
rigtig gamle København.
Mere information følger senere.

Fængselsmuset

Vinterfjelduge Jotunheimen,
Norge

Tirsdag d. 6. marts
Mødested

Mødetid
Turleder
Entre

Fængselsmuseet Vester
fængsel
Vestre Kirkegårds Allé
1a, 2450 København SV
10:00
Jens Spelmann
21176003
Pris 20 - 30 kr afhængig
af deltagerantallet

Vi starter med en rundvisning på dette
spændende museum.
Derefter finder vi et spisested og cykler
en lille tur til et kaffested.

Rundtur i det gamle
København
Torsdag d. 5. april
Mødested
Mødetid
Turledere
Tilmelding

Kultorvet foran det
tidligere Hovedbibliotek
Kl. 10:00
Merete Jørgensen
2982 5183 og
Knud Hansen 2343 7051
Påkrævet senest 3. april

FLERDAGS TURE OG
ARRANGEMENTER

Uge 6: 2/2-11/2 -2018
Afgang Herlev station fredag den 2/2 kl.
20.00. Ankomst Gjendesheim 3/2 kl.
11.00. Afgang Gjendesheim 10/2 kl.
15.30. Ankomst Herlev station 11/2 kl.
6.55.
Turen
er
fælles
med
”USG”
(Universitetets Studenter Gymnastik),
som skriver: ”I uge 6 tager vi op til
Jotunheimen, hvor vi bor på den store,
berømte turisthytte Gjendesheim i
Jotunheimen Nationalpark.
Kurset omfatter otte dage på ski med
fokus på ture og topture, hver dag både
for begynderne og de mere øvede.
Turene indeholder workshops hver dag
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med instruktører med emner som
langrendsteknik, ski-orientering (kort,
kompas, GPS m.v.), bygning af snehule,
sneskovandring,
skredfarevurdering,
isfiskeri, skismøring og filtning. Du
kommer til at lære en masse nyt på sjove
måder.
Turen er en social fælles rejse, hvor alle
har en aften-/morgenmadstjans.
Deltagergebyret inkluderer: Instruktion,
transport, logi og fuld pension.”
Vi kan frit deltage i USG arrangementer.
Prisen er 4398,- kr. Tilmelding direkte til
Ruby på tlf.: 86 15 35 99. Ved tilmelding
husk at sige, at I er turcyklister, så får vi
værelser sammen.
Flemming Nielsen

Mallorca 2018
Lørdag 28. april til søndag 6. maj.
Vi har i år valgt at bo i Playa de Muro
som de senere år i det nordøstligste
hjørne af Mallorca ved Alcudia bugten,
nærmere betegnet i. Her er cykeludlejning tæt på og hotelmuligheder til
rimelige priser.
Området er cykelmæssigt ideelt for
et "blandet selskab": Kører man
mod sydøst ind i
landet er der relativt fladt, og de
små byer som ligger her er næsten
uberørt af turismen. Kører man
derimod
mod
nord
kommer
man let til den

Side 8
bjergkæde som går langs Mallorcas
nordkyst her er der udfordringer nok.
Rejsen er i princippet en bestil-selv-ogtag-med-rejse, hvor man selv individuelt bestiller fly og hotel, dog vil Aksel og
Knud H. meget gerne være behjælpelig
med bestillingen, for jer som ikke er
stive i it.
Rejsen dertil:
Vi har i år valgt eftermiddags afgange,
så vi ikke skal meget tidligt op hverken
til ud eller hjemturen. Turen bliver med
Norwegian
Udrejse: lørdag 28 april kl. 16:45 med
D83666 (fremme 19:45)
Hjemrejse: søndag 6. maj kl. 16:45 med
D86672. (også hjemkomst 19:45)
Prisen er 5 nov. DKR 1491 excl. bagage.
Bagage koster 200 kr. per vej. Dvs. i alt
1891. Priserne varierer meget med tid,
så regn med ca. 2000 kr. per person ved
sen.
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Opholdet:
Vi har valgt et alternativt hotel i forhold
til sidste år: Grupotel Amapola C/ Circuit del Lac, 49. 07458 Playa de Muro.
Hotelgruppens telefonnummer for reservation m.v. er +34 902 404 444.
Som de andre år indlogerer vi os med
halvpension, så vi alle er sammen til
morgenmad og aftensmad. Hotellet er i
samme kæde som det vi har benyttet de
sidste 2 år, det er noget billigere, da det
ligger 300 m fra stranden.
Prisen for opholdet afhænger selvfølgeligt af hvilket type værelse man ønsker.
Vi har fundet disse priser 5/11 for de 8
overnatninger:
• For 2 personer i dobbelt værelse med
dobbeltseng inkl. halvpension hos Expedia.dk: 4.366
• For 2 personer i delt dobbeltværelse
med 2 enkelt senge inkl. halvpension
hos Booking.com: 4.645
• Enkeltværelse inkl. halvpension hos
Booking.com: 3096. kr.
Til alle ovennævnte priser kommer €
1,10 per person per nat i turistskat, dvs..
66 kr. for de 8 nætter
Som de andre år tilbyder jeg at reservere transfer mellem lufthavnen og hotellet, regn med ca. €30 T/R
Cykel bestilling
I 2016 bestilte vi cykler så sent at racercyklerne var udsolgt, så for 2018 bestiller vi cykler tidligere ca. 1. februar. Meld
derfor ud i god tid omkring cykler. Til
cykelbestilling skal bruges hvilken cykeltype i ønsker og jeres højde.
Samlet økonomi per person:
Regn med 2000 kr. for fly, 2300 kr. for
ophold i delt dobbelt værelse, 225 for
transfer og 1000 kr. for cyklen I alt
6000 kr. plus drikkevarer til maden,
lommepenge m.v.
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Vi ses på Mallorca til maj!
Husk at give besked, når I har besluttet
at i tager med og har bestilt.
Følg med på hjemmesiden for aktuel og
udvidet information.
Mange hilsner
Knud og Aksel

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, tilmeldingen er bindende.
Vi skal på nogle gode cykelture rundt i
lokalområdet, byvandring, spise på restaurant fredag og lørdag
Mødested: Roskilde vandrehjem tidspunkt 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 værelsestype, samt hvor mange/hvem der indbetales for.
Morgenmad: 60.Sengelinned: 50.Håndklæde: 20.Interesseret? send mail til lone@belart.dk samt hvilket type værelse du ønsker, og ønsker til hvem du vil bo sammen med.
Mere information gives på hjemmesiden feb/marts, samt til de tilmeldte via
mail.
Max 16 deltagere.
Lone
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Danmarks turen 2018 – til
Sakskøbing

Side 10

Cykelturistugen 2018
Frederiksværk 22. – 29 juli

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.
Ture på Lolland og Fejø. Nærmere
herom i Turcyklisterne nr. 1-2018
Pris pr. prs. I dobbelt værelse 1.330
Pris i 4-sengs værelse. 1.135
Inkl. Linned, morgenmad, smørselv 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 lokalbane til Sakskøbing.
Tilmelding åben, først til mølle.
Hilsen
Knud Hofgart

28406542

Årets cykelturist uge finder sted i dagene
22. – 29. juli i og omkring Frederiksværk.
Det særlige i år ar at Turcyklisterne er
medarrangør.
Prisen bliver 600 kr. Tilmelding til vandrehjem 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 vandrehjemmet 23 44 88 44 Winnie
Tilmelding til selve cykelturistugen går
via cyklistforbundets hjemmeside også
fra 1 december 2017
Yderligere oplysninger vil komme i løbet af december, på hjemmesiden og på
en særlig cykelturistuge hjemmeside.
Jens Spelmann

Opslag
Jeg er blevet opfordret til at lave et
lille GPS-kursus.
Er det noget I er interesseret i, så giv
mig et praj
Jens Spelmann
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BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER.
Furesøen, søndag d. 11. juni
Cykeltur 11. juni med Knud og Merete.
Vi mødtes på hjørnet til Klokkedybet og
vi endte med at blive 15 personer i det
hele, så det var Knud og Merete godt
tilfredse med. Knud ledte os gennem
Herlev og Bagsværd af meget snørklede
stier, imponerende, han kunne finde vej
Der var mange korte pauser og det var
en dejlig tur. Vi kørte ret meget på grusveje så det blev dagen hvor det endte
med hele tre punkteringer! Jeg var selv
en af dem der punkterede, men det tog
ikke Aksel mange øjeblikke at checke
dækket, finde stenen og sætte ny slange
på. Dejligt vi har sådanne cykeleksperter i vores klub - det nyder vi damer stor
glæde af.
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Vi kørte nærmest rundt Furesøen og efter frokost endte vi hos Farum bageren,
der fik rigtig travlt med at servicerer os
alle med kaffe og kage. Vi kørte til Buresø og efter formiddagens mange pauser og tre punkteringer - gik det over
stok og sten de ca. 25 km tilbage til
byen. Bertel og Jytte forlod os i Farum
og kørte hjem derfra og efterhånden
som folk kørte fra, var vi kun en lille
flok, der fulgtes det sidste stykke.
Turen blev vel på en 70 km, men da jeg
også havde cyklet fra Christianshavn og
skulle tilbage dertil, blev min første cykeltur på en 90 km, så mine ben var
godt nok lidt trætte.
Det var en god og varierende tur og vejret var også med denne søndag, selv solen skinnede på os ind imellem
Connie J
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Nordhavnen, torsdag d. 5.
oktober
Vi var 8 turcyklister, der mødtes i Helsinkigade 29 til Johans tur i Nordhavnen.
Vi startede med at se udstillingen Himmel og Hav i nr. 29, hvor vi alle blev
lidt klogere på områdets udvikling både
før og nu.

Side 12
Derefter besteg vi genbobygningen ad
en udvendig trappe for at besigtige tagterrassen, der er opbygget som motions/kondibane. Meget interessant, hvis
man har de lyster, og udsigten derfra er
formidabel. Der er fri adgang, i hvert
fald indtil videre.
Efter disse strabadser cyklede vi en tur i
området og besigtigede de færdige og
beboede nybygninger og også FN-bygningen.
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Nu trængte vi efterhånden til frokost, så
vi cyklede hen til Classens Have for at
indtage denne.
De øvrige deltagere var noget overraskede over at finde så stor en have der.
Efter indtagelsen af den medbragte frokost, cyklede vi ud til Svanemøllehavnen for at drikke kaffe i sejlklubs cafeen,
hvorefter turen var slut.
Tak til Johan for en hyggelig og oplysende tur.
Bert.

Referat fra generalforsamlingen 9. november 2017
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Johan Knudsen.
Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt
iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand Knud Hansen
Vi er 104, heraf 6 passive medlemmer
(102 sidste år). 6 har meldt sig ud, og 11
nye er kommet til.
Årets begivenhed i klubben må vel siges
at være Hofgarts Bornholms tur i pinsen. Turen samlede 35, gentager 35 turcyklister til klippeøen. Det blev en rigtig
god social tur med masser af cykling i
bjergene. Nogen blev en del våde på
sidste dagen, men ellers slap vi nådigt.
Turen vil også blive husket for et overdådigt kagebord – hvad ellers når Hofgart er på tur – og flere (2?) nye medlemmer. Det synes som om, at Hofgarts
Danmarkstur sammen med den årlige
udflugt til Mallorca har bidt sig fast og
formentlig har afløst udenlandsture,
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som ser ud til at høre en god svunden
tid til. I år var vi 14 turcyklister under
Aksels kyndige guidning af sted – også
denne gang til Alcudia området, som
indtil videre ser ud til at blive vor faste
base.
Så er vi også gået ind i andet år med
hurtigkørsel tirsdag formiddag, og efter
en lidt tøvende start (rusten skulle lige
bankes af) har der været god tilslutning
sæsonen igennem. Ikke mindst fordi vi
har fået 3 nye raske medlemmer med
fart i benene. For det meste kører vi 56, men har været helt oppe på 10 en
enkelt gang. Men der er stadig plads til
flere, og jeg ved at flere af jer har krudt
nok i benene til at være med.
Onsdagstræningen lider lidt under at
klubbens aldersgennemsnit stille og roligt stiger. Derved bliver flere og flere
arbejdsfri og dermed interesseret i at
køre om formiddagen og glæde sig til
frokosten efterfølgende. Vi har dog stadig en hel del, som bidrager til vort underhold på arbejdsmarkedet, og det er
vigtigt, at vi også kan tilbyde motionstræning til dem. Faktisk er I stadig godt
20 medlemmer på arbejdsmarkedet, og
vi kan da stadig håbe på at rekruttere
flere yngre. Men det kræver også at vi
har noget at tilbyde dem. Så her vil jeg
godt lægge op til en diskussion om
hvordan vi fremover kan sikre at alle
kan deltage i klubbens aktiviteter.
Der er selvfølgelig også grund til at
nævne vintertræningen i Hareskoven.
Det ser ud til at vi har fundet et godt
funktionelt koncept, som kan tilfredsstille flere behov. Det har således været
muligt at køre i 2 hold mange gange:
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Første vintertrænings tur: Briefing ved Knud og Bert
1 hold, som godt kan lide de små krøllede stier og udforske nye dele af terrænet og fortrinsvis kører på MTB - tiltrækker 4-6 og ledes af undertegnede.
Det 2. hold ledes af Bert Due og samler
nemt 8-10 stykker. Men der er på begge
hold plads til flere. Tænk på hvor herligt
det er at sætte sig til frokostbordet med
varme i kroppen og renvasket.

for alvor har bidt sig fast. Susanne og
Tom havde en weekendtur til Sverige
med fuldt hus.
Der har dog været plads i turkalenderen
til endnu flere ture, og dette gælder
også den kommende sæson. Så hvis
nogle sidder og brænder for en god tur,
så er det bare at henvende sig til Johan
og se hvornår der er plads.

NYT! NYT! På premiereturen i søndags
var der rekorddeltagelse (i hvert fald i
min tid): 16 af turcyklisternes medlemmer trodsede dynerne og søndagsmorgenhyggen og mødte op ved Klokkedybet, som er vort nye mødested. Der var
7 kunder til stikørsel og 9 til grus/asfalt.
Som vanligt har der været cykeltur næsten hver weekend i sommer, hertil
kommer hverdagsture året rundt, som

Også i år deltog mange turcyklister i
årets cykelturistuge, som også i år blev
afholdt i det jyske.
Men til næste år – venner – så er det os.
Så skal I bare se løjer – ikke sandt, Jens
og Tom?!
Klubaftener har god tilslutning, specielt
når egne og eksterne viser billeder fra
diverse ture, hvorimod vi må konstatere
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at der ikke er stor opbakning til auktioner. Grillaftener i Vest skoven har haft
pænt med deltagere. Tak til Flemming.
Generalforsamlingen besluttede sidste
år at ændre i vedtægterne vedr. passive
medlemmer, således at praksis også stod
i vedtægterne. Denne præcisering medførte imidlertid for nogle en opfattelse
af at passive medlemmer hermed
mistede rettigheder. Dette var naturligvis ikke tilfældet. Men det har ført til at
vi i bestyrelsen har fremsat forslag om
at afskaffe passivt medlemskab. I stedet
kan man modtage bladet – som faktisk
også var meningen med det passive
medlemskab.
Som tidligere nævnt ændrer klubben sig
i disse år. Der er blevet hverdagsture,
ture som ikke indbefatter cykling og nye
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træningsture. Det har ført til overvejelser vedr. kaffetilskuddet, som det bl.a.
afspejler sig i Jan og Lenes forslag. I bestyrelsen har vi ment, at der er behov
for at få skrevet nogle regler ned om
dette, så det bliver klart hvornår der gives tilskud og hvornår ikke.
På samme måde har der også været en
ulovformelig praksis for at man som ny
kan deltage i klubbens aktiviteter sidst
på året. Men hvornår er sidst på året?
Det vil vi også præcisere.
Vi har gennem et par år været udfordret
på udgivelse af bladet. Men dette ser
heldigvis ud til at være løst med tiltrædelse af Birte som medredaktør. Tak til
Aksel og Birte for det store arbejde.
Tak til alle der arbejder frivilligt for vores klub: Alle udvalg, turarrangører,
webmaster og redaktør.
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Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Fra forsamlingen kom der
forslag til fordeling af kontingent for
nye medlemmer der melder sig ind sidst
på året, fx at man opdeler kontingent i
dele, så betalingen bliver retfærdig.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år
2016/2017 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Indtægter fra kontingent er steget
med 1900 kr. Udgifter til bladfremstilling er steget pga. farve på samtlige sider
+ forhøjede trykkeritakst. Dog er der
sparet 600 kr. ved at uddele bladet på
klubmøder. Udgifter til klubmøder er
faldet 2.000 kr. pga. billig nytårsfrokost
(ingen husleje opkrævet). Hverdagsture
er populære, og udgifter følger med
(1.000 kr. mere end sidste år). Årets underskud beløber sig til 4.500 kr. Klubbens formue er herefter på ca. 50.500
kr.
I budgettet 2017/18 er der beregnet et
underskud på 7.500 kr.
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Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Lene Bai: Da klubben skal
spare penge, foreslås det at der ikke gives økonomisk tilskud til endags hverdagsture, da ikke alle klubbens medlemmer har mulighed for at deltage.
Forslaget affødte en længere debat for
og imod. Det blev fra bestyrelsens side
pointeret, at klubben på ingen måde
har behov for at spare penge de næste
par år, og at det som diskuteret også de
forrige år er fornuftigt at få nedbragt
klubbens formue, samt at det er positivt
at bruge pengene dér hvor der er aktiviteter. Udgifter til hverdagsture udgør
dog ca. 6.000 kr. årligt hvorfor en afskaffelse af tilskud hertil vil kompensere
for det årlige underskud. Et medlem foreslog evt. at skelne mellem ture med
cykelindhold/kulturelt indhold? – men
hvordan definerer man lige cykelindhold? Alternativt kom der forslag om at
hæve kontingentet en smule til fx det
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runde beløb på 300 kr. som et naturligt/positivt alternativ til at afskaffe et
tilskud. Nogen mente dog, at vi kan risikere at miste (de ikke aktive) medlemmer på denne konto. Forslaget endte
med at blive vedtaget, idet 14 stemte
for, 13 imod, 2 stemte blankt. Tilskud til
hverdagsture bortfalder hermed.

af ”bladmodtager” til ”abonnent” som
foreslået af Jens Spelmann.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Almindeligt 275 kr., husstands
450 kr., kun abonnent 100 kr.
Uændret kontingent/abonnementspris
blev vedtaget med majoritet.

Forslag fra Flemming Nielsen: For at
gøre underskuddet mindre vil jeg foreslå, at kaffetilskuddet nedsættes fra 50
til 40 kr. Det vil formentlig ikke betyde
færre deltagere, men det vil hjælpe en
del på vores økonomi.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter.
Formanden og kassereren vælges for 2
år og er på valg i hhv. ulige og lige år.
De menige bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter er på valg hvert år:
Valg af formand: Knud Hansen blev
genvalgt.
Valg af kasserer: Flemming Nielsen fortsætter (blev valgt for 2 år i 2016).
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel
Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen
blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Lise F. Kristoffersen (2. suppleant) rykker op som 1. suppleant, da Bert Due Jensen ikke modtager genvalg. Som 2. suppleant blev Lis
Jakobsen valgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Søren Chr. Jensen blev valgt som
revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel
Koplev har et godt samarbejde og vil
gerne fortsætte. De blev genvalgt.

Forslaget blev nedstemt med majoritet.
Forsamlingen var af den overvejende
fælles holdning, at der med afskaffelsen
af hverdagskaffetilskuddet p.t. ikke behøves flere tiltag for at minimere underskud.
Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Forslaget indeholder 3 ændringer:
A: Benævnelsen "passive medlemmer"
foreslås ændret til "bladmodtagere" for
at gøre det helt tydeligt at der ikke er
forbundet nogen rettigheder med
denne type "medlemskab".
B: Regnskabsåret flyttes fra at gå fra september til september til at gå fra 15. oktober til 14. oktober. Dette for at det
regnskab, som foreligger til generalforsamlingen er så aktuelt som muligt.
C: Fristen for indsendelse af forslag til
generalforsamlingen foreslås rykket
frem så fristen bliver 21 dage. Dette for
at give bestyrelsen en rimelig frist til at
drøfte forslagene forinden at de skal offentliggøres.
Alle tre forslag blev vedtaget med majoritet - pkt. B dog først efter ændring

Turcyklisten 4/2017

Side 18

Bladudsendelse: Finn Kristensen og
Flemming Nielsen blev genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Merete Jørgensen og
Børge Nielsen blev genvalgt, og Erik
Carlsen blev valgt. Birgit Rudolph må
melde fra i det nye år.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann
og Johan Knudsen blev genvalgt.
Turplanlægningsudvalg: Johan Knudsen
og Connie Jensen blev genvalgt. Det
blev pointeret, at det nye tiltag med at
servere mad og vin ifm. mødet ikke tiltrak flere deltagere end normalt. Dog
viser det sig, at indbydelsen til mødet
fejlagtigt kun var blevet udsendt til den
”faste kerne”, hvorfor der selvsagt ikke
var blevet lokket flere/nye til fadet.
Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel
Koplev, Elise Weng, Erik Gymoese, Finn
K og Gitta Damgaard meldte sig til udvalget. Datoen er lørdag den 27. januar
2017 i festsalen i Vinhaven 2, 2500
Valby.
Pkt. 9: Evt.
Jens Spelmann takkede Bert Due Jensen
for en stor og trofast indsats som bestyrelsesmedlem igennem tiden.
Derudover kunne Jens Spelmann fortælle, at planlægningsudvalget i forbindelse med Cykelturistugen i Frederiksværk har søgt og fået bevilget 10.000
kr. af Cyklistforbundet. Han gjorde reklame for det kommende planlægningsmøde søndag den 12. november kl. 10
på Tinderhøj Skole, og opfordrede til at
møde op og deltage.
Dirigenten takkede for god ro og orden
og lukkede generalforsamlingen.
Referent
Lise F. Kristoffersen

Dirigent
Johan Knudsen

Turcyklisternes Regnskab for
2016/2017 samt budget for 2017/2018:

Turcyklisterne

Regnskab
2016/2017

Budget
2017/2018

Kontingent
Indtægter i alt

26.800,00
26.800,00

25.150
25.150

Blad Fremstilling
Porto
Gebyr
Kontor
Klubmøder
Hverdagsture
Øvrige Ture
Hjemmeside
Udgifter i alt

3.515,62
2.480,00
300,00
476,00
4.931,40
6.216,00
12.903,70
533,10
31.355,82

3.500
2.500
300
400
6.000
6.500
13.000
500
32.700

Underskud

4.555,82

7.550

Kasse start

55.010,42

50.455

Kasse slut

50.454,60

42.905

Redaktionens note:
Budgettet blev efter reglerne fremlagt
før vedtagelser om kaffetilskud og ændret regnskabsår. Den første vedtagelse
vil alt andet lige reducere underskuddet
fra 7500 kr. til 1000 kr. Ændringerne i
regnskabsåret vil betyde at regnskabsåret 2017/2018 vil blive på 13 ½ måned
og derfor formelt udvise større udgifter
end budgettet
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KOMMENDE KLUBMØDER
Torsdag 11 januar
Klubmøde

Nytårsfrokost 2018
lørdag 27. januar
Mødested
NB: Nyt

Mødetid
Tilmelding

Turleder

Festsalen i Vinhaven 2,
2500 Valby.
Vandreturen starter på
adressen. Varighed ca.
1,5 time.
Kl. 11.00, vandretur.
Kl. 13.00, frokost.
Senest 6. januar 2018 til
Aksel 2280 2522
eller mail til
frokost@turcyklisterne.dk
Birgit R, Aksel, Elise W,
Erik G, Finn, Gitta,
Hanna, Karen, Janne,
Peder A

Pris: 100,- kr. (klubben lægger 50 kr.
oveni)
Beløbet dækker den hjemmelavede
nytårsbuffet, velkomst drik, 2 snapse
og kaffe/the.

Torsdag 8 marts
Klubmøde med Foredrag
Foredrag og billedshow i 2x45 min. afbrudt af kaffepause ved pensioneret
oberstløjtnant i flyvevåbnet Mogens
Kruse.
Mogens har været 43 år i tjenesten og
erhvervet stor erfaring i et spændende
liv som helikopterpilot. Gitta har overværet hans forestilling og taler varmt
for den.
Vi begynder kl. 18.30.
Johan.

Medbring egne drikkevarer.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Hilsen fra nytårsfrokost udvalget.

Torsdag 8. februar
Klubmøde

Mogens Kruse

Torsdag 12 april
Klubmøde
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Redaktionen ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår med dette julenummer. Tak til Lone for de fine tegninger
og til alle jer som har bidraget med billeder. Vi kommer stærkt tilbage i det
nye år.

Nummer
1-2018
2-2018
3-2018
4-2018

På gensyn
Birte og Aksel
Årgang 2018 udkommer som følger:

Deadline
1. marts
14. maj
20. august
19. november

Udgivelsesdag
21. marts
11. juni
10. september
10. december

