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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 møde op til en af de 

annoncerede ture for at se hvad vi egent-

lig 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. 

Husstandskontingent      450 kr. 

Bladabonnement            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 ak-

tuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
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LEDER 

 

Tanker op til generalforsam-

lingen 

Kan vi ikke snakke om andet, kan vi al-

tid snakke om vejret og penge. Vejret er 

der vist snakket nok om, så det bliver 

penge. 

På baggrund af sidste års diskussion og 

vedtagelser på generalforsamlingen har 

bestyrelsen haft en grundlæggende dis-

kussion om dels principperne for driften 

og dels konkrete bud på den fremtidige 

budgetlægning og dermed klubbens 

økonomi. 

 

Lidt status: 

Klubbens økonomi er hamrende god (fi-

nansministeren ville være euforisk). Vi 

har i øjeblikket en beholdning på 

47.000 kr. Med den nuværende drift er 

der udsigt til et årligt underskud på ca. 

3.000 kr. – pessimistisk 4.000 kr. Der er 

altså penge til 10 år med uændrede for-

udsætninger (kontingent og drift).  

Det er jo rigtig godt, så hvorfor så gøre 

”noget”? 

 

Det principielle: 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi 

bør tilstræbe balance i driften. Hvilket 

betyder, at kontingentet bør tilpasses 

klubbens udgifter. Vi er ikke en spare-

forening. Kontingentindtægterne skal 

komme de medlemmer til gode som be-

taler dem, og ikke de fremtidige. 

Dernæst: 

Hvad betyder det så? Det afhænger na-

turligvis af hvilke forudsætninger vi læg-

ger ind i budgettet. Med uændrede for-

udsætninger bør kontingentet stige med 

30-35 kr. på sigt. Bestyrelsen er imidler-

tid af den opfattelse, at alle medlemmer 

og aktiviteter må behandles ud fra 

samme målestok. Det betyder konkret, 

at der ikke bør være forskel på om tu-

rene gennemføres i forbindelse med en 

weekend, en flerdagstur eller på en 

hverdag. Dog bør der cykles, hvis der 

skal ydes tilskud. Det vil sige at de 6.500 

kr. som sidste år blev sparet som følge 

af afskaffelse af kaffetilskud på hver-

dagsture, skal tillægges ved fremtidig 

budgetlægning, hvis tilskuddet skal gen-

indføres. Konkret vil det betyde en kon-

tingentstigning på 85-90 kr.  

 

Til slut: 

Hvad så med beholdningen på de 

47.000 kr.? Vi ser 2 muligheder:  

1. Pengene gemmes til jubilæet i 2020 

og fyres af dér, og som følge deraf kon-

tingentstigning fra det kommende regn-

skabsår,  

2. De files af i driften over de næste ?? 

år, hvorefter kontingentet fastsættes så 

budgettet balancerer (og jubilæet finan-

sieres særskilt). 

Bestyrelsen 

 

Bemærk indkaldelsen til generalforsam-

lingen på side 11. 

Red.  
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MOTIONS- OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Sommermotion 

Sidste tur 19. september 

 

Halvhurtig tur for de ar-

bejdsfri og ferieramte 

Hver tirsdag formiddag til 23. okto-

ber på racercykel, og derefter indtil 

påske i Vestskoven på MBT eller 

skovcykel. 

 

Mødested Ved Espelunden - for en-

den af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10.:00 

Tur-

længde 

45- – 50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 2343 7051 

Aksel Koplev 2280 2522 

 

Vi fortsætter indtil 23. oktober på racer-

cyklerne, hvis vejret tillader det. Med 

start 30. oktober vil vi i stedet køre 

rundt i Vestskoven på MBT eller en 

skovcykel. Vi kører på de almindelige 

skovstier og ofte en tur op på toppen af 

Herstedhøje. Samme startsted og tid; 

men rutelængden noget kortere. Vi slut-

ter lidt før kl. 12:00. 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag med start 

den 4. november til før påske 

 

Mødested Klokkedybet på hjør-

net af Frederiks-

sundsvej i Herlev 

Mødetid 10:00 

Tur-

længde 

30-35 km 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne og mulighed for 

at dele os i 2 hold med 

forskellige ruter. 

Turleder Knud Hansen 

23437051 

Bert Due Jensen 

26676335 + 

38746841 

 

Det er muligt, at både du og cyklen kan 

blive snavset og trænger til grundig ren-

gøring efter brug. 

Vi håber på igen i år at blive rigtig 

mange, der med god samvittighed kan 

sætte os hjem til frokostbordet. 

 

Hold A kører med Bert i front ad bre-

dere grusstier i godt tempo; men uden 

tekniske udfordringer. Turen kan, uden 

udfordringer, køres på en almindelig cy-

kel evt. uden gear. 

 

Hold B kører med Knud i front ad de 

mere snørklede stier med en afstikker til 

MBT-ruten på steder hvor den er let 

kørt. En MBT eller en cykel med gear og 

rimeligt brede dæk anbefales. 
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TURE I WEEKENDEN 

 

Havtornetur 

Søndag den 16. september 

 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde 60-70 km 

Hastighed 20-24 km/t 

Turleder Lone 2480 4687 

 

Så går turen atter mod Hedeland, først 

langs vandet og derefter ind over land.  

Hvis vejret tillader det, skal vi have en 

dukkert omkring Arken. Husk en god 

lille havesaks og poser til havtornegre-

nene.  

 

Rundt om Skjoldenæsholm- 

skovene 

Søndag den 23. september. 

 

Mødested Roskilde Station,  

sydsiden 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde Ca. 65 km 

Hastighed Roligt tempo, ca. 22-24 

km/t, tilpasset delta-

gerne; men der er 

mange bakker 

Turleder Aksel 2280 2522 

 

Turen er en gentagelse af den tilsva-

rende tur sidste år; men nu som en ef-

tersommertur.  

Turen byder på flot natur og strejfer det 

højeste punkt på Sjælland. Det betyder 

også at det er en tur i et ret kuperet ter-

ræn. Vi kommer fra havniveau op til 

godt 100 m, i alt omkring 600 højde-

meter. 

Ruten: Fra Roskilde køres over Boserup 

og Herslev til Lejre. Herfra over Kisse-

rup, Kirke Hvalsø og Smidstrup til Val-

sølille Sø, hvor vi spiser vor medbragte 

mad med udsigt over søen.  

Efter frokost kører vi over Ny Tolstrup 

til Lejre hvor kaffen indtages i bagerens 

gårdhave.  

Hjemturen over Øm og Gøderup til 

Roskilde. 

  

”Iskagetur” 

Lørdag den 29. september  

 

Mødested Allerød St. ved torvet 

Mødetid Kl. 10 

Turlængde 40-50 km 

Hastighed 18-20 km tilpasset delta-

gerne. 

Turleder Anne Marie 

NB:  Husk madpakke 

 

Vi cykler fra Allerød til Slagslunde af de 

snoede veje. I Ganløse Eged skal vi se en 

gammel hulvej. 

Madpakken indtages i det fri. Derefter 

kører vi til Lille Isfabrik i Slagslunde, 

hvor vi nyder deres skønne is. Hjemtur 

fra Værløse St. 

Man kan gå ind på Lille Isfabriks hjem-

meside: www.lilleisfabrik.dk og se 

hvilke is man kan købe. 

Mvh. Anne Marie 
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Vandretur i Dyrehaven 

Søndag den 14. oktober  

 

Mødested Klampenborg Station  

Mødetid Kl. 10.00 

Turleder Birgit Rudolph 

Tlf. 2627 4419 

 

Vi vandrer gennem Dyrehaven og ser 

på efterårsfarverne og dyrelivet. Vi fin-

der et sted at spise frokost og vandrer 

herefter tilbage hvor vi gør ophold på 

Bakken, der er åben i efterårsferien. Vi 

finder her et sted at drikke vores kaffe 

og tager tilbage til stationen. 

 

Lukketur 

Søndag den 28. oktober  

 

Vi starter med lidt facts om Rødovre og 

kører roligt via Kalvebodbroen til slut-

stedet, Vestamager Traktørsted, tæt ved 

metrostationen.  

Her skal vi købe frokost. Det er en Ama-

gertallerken til 95 kr. bestående af kar-

toffel, oksespegepølse, laksesalat med 

rygost+smør+pesto+grønt og 2 slags 

brød.  

Drikkevarer er ekskl. Så er der 

kaffe+kage, hvor vi skal betale 15 kr. 

hver ud over klubtilskud. 

Vejret bliver OK. 

Johan. 

 

 

HVERDAGSTURE 

 

Torsdag den 4. oktober 

Desværre aflyst. 

 

Torsdag den 1. november 

Det planlagte program har måttet afly-

ses, se hjemmesiden for evt. erstatning. 

Berthel 

 

Juletur 

Torsdag den 6. december 

 

Mødested Højbro Plads ved sta-

tuen 

Mødetid Kl. 14.00 

Turleder Birgit Rudolph  

Tlf. 2627 4419 

 

Vi ser på julemarkedet på Højbro Plads 

og går herefter videre gennem Strøget 

til Nyhavn, hvor der også er julemarked 

og finder et sted hvor vi kan få gløgg og 

æbleskiver. 

 

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Mallorca 2019 

Knud Hansen og jeg vil også i 2019 lave 

tur til Mallorca først i maj 2019.Det nøj-

agtige tidspunkt afhænger af fly- og ho-

telsituationen. Vi skal bl.a. undgå 11. 

maj, da der den dag er Alcudia Iron-

man, som lukker hele området. Det er 

derfor i skrivende stund for tidligt at 

lægge os helt fast på en eksakt dato. Det 

vil først ske til oktober.  

 

Mødested Rødovre ved Viften 

Tilmelding Bindende til Johan se-

nest 24/10 aht. mad 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde Ikke over 30 km 

Turleder Johan Knudsen  

Tlf. 2446 3766 
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Det står fast at vi bliver i området ved 

Muro også i 2019. Vi regner også med 

at beholde Grupotel Amapola, som vi 

var tilfredse med i år. 

Der vil komme detaljeret program i næ-

ste nummer af Turcyklisten.  

Ligesom sidste år vil jeg udsende ny-

hedsbreve med løbende information, så 

snart vi har fastlagt detaljerne. Brevene 

vil blive sendt til jer som var med i år 

og til alle som beder om det. Ring eller 

skriv til mig hvis I vil med på nyhedsbre-

vet. 

Hilsen Aksel. 

 

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Roskilde 25.-27. maj 

Vi var 15 der mødtes ved Roskilde Van-

drerhjem fredag ved ti-tiden og satte 

bagagen ind i vandrerhjemmet, så vi var 

fri for at køre med den hele dagen. 

Jørgen havde lavet en fin tur rundt i 

omegnen af Roskilde. Til frokost endte 

vi ved Tadre Mølle og kunne spise un-

der tag og ved fine borde. Et meget hyg-

geligt område med en gammel mølle, 

der nu ikke var i drift, og en fin opdæm-

met sø. 

Vi var både ved Kirke Hvalsø og Kirke 

Såby på vejen hjem, og Jørgen kendte 

et super hyggeligt kaffested, som både 

var planteskole, men også serverede 

dejlig kaffe og kage. 

Vi spiste på et steakhouse om aftenen, 

og derefter var vi på en times rundtur 

med en fantastisk dame, der fortalte le-

vende om de mange ting der var sket 

ved domkirken, og andre bygninger i 

Roskilde.  

Dagen efter kørte vi ud gennem Bose-

rupskoven og fandt et sted at bade. 

Fandt så frem til Herslev Bryghus, hvor 

der blev smagt på de forskellige øl. Spi-

ste frokost ved en hyggelig havn. Det 

tordnede og buldrede lidt i det fjerne, 

men det var først efter kaffen og de sid-

ste tyve minutter ind til Roskilde at det 

begyndte at regne, så vi var heldige. 

 

Lørdag aften spiste vi på Pibers Hus kun 

5 minutter fra vandrerhjemmet, så det 

var dejligt tæt på. 

Søndag efter morgenmaden tog nogle 

hjem, og resten kørte hjem ad Hedebo-

stien. 

Det var en god weekend, som Lone og 

Jørgen Harbo havde fået sat sammen til 

os. 

Connie J. 

 

Danmarksturen/Sakskøbing   

7.-10. juni 2018 

Knud Hofgarts årlige danmarkstur - nr. 

9 af slagsen - gik i år til Sakskøbing på 

Lolland. Der var som altid styr på vejr-

situationen med rigelig solskin og varme 

– faktisk op mod hele 30 grader hele 

weekenden.   

 

Indkvarteringen foregik torsdag efter-

middag på det ikke top-moderne, men 
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hyggelige og roligt beliggende Danho-

stel Sakskøbing tæt på byens centrum. 

Stedet var som støvsuget for personale, 

da det var inden rigtig sæsonstart, så 

Knud bestyrede selv uddeling af nøgler. 

Terrassen ud mod haven blev snart ta-

get i brug til glade gensyn og skål i di-

verse væsker.  

 

Bespisningen om aftenen (alle aftener) 

foregik på det nærtliggende sportscen-

ter, som diskede op med meget lækre 

måltider som på ingen måde skuffede. 

Knud havde også forsikret Danhostel 

om, at vi – prisen taget i betragtning – 

havde meget høje forventninger! Efter 

middagen var der byvandring til bl.a. 

byens torv med Roepigerne, Paraplypi-

gen samt Hotel Sakskøbing og det smi-

lende vandtårn.  

   

Fredagens tur gik efter en fin morgen-

madsbuffet på vandrerhjemmet mod 

nordvest til Kragenæs Havn, hvor fær-

gen bragte os 20 svalende minutter 

over vandet til Fejø. Her indtog vi efter 

lidt sightseeing vores medbragte mad-

pakker ved Dybvig Havn, en idyllisk 

plet med en åben café, hvor café-fatter 

fik travlt med at lange kaffe, øl og is 

over disken. Retur på fastlandet måtte 

vi til nogens fortrydelse skippe besøg på 

det visionære kunstmonument Dodeka-

litten. Tiden var nemlig knap ift. at nå 

frem til dagens slutmål, Krenkerup Bryg-

geri, inden lukketid. Det skulle vise sig 

at blive en længere rejse på over i alt 

100 km mod de planlagte 75. Som Hof-

gart sagde, var turene jo ikke prøvekørt, 

men udstukket via kort.  

 

Trods en strid modvind og uendeligt 

lange km mod bryggeriet, kunne vi til 

sidst sande, at ølkvaliteten var strabad-

serne værd. Og de fleste af os tilgav tur-

lederen for prioriteringen af øl over kul-

tur.  

  

 

Lørdag gik turen ad nysselige små bug-

tende veje mod nordøst og siden syd-

over den mestendels flade ø. Der var i 

dag af uransagelige årsager kun fem del-

tagere på Hofgarts hold, som endte 

med at slå følge med holdet med Aksel 

og GPS som turleder – mod at være 

bagstopper. Ruten bød på en ”spæn-

dende” forcering af Roden Skov på en 

sti delvis lavet af murbrokker, men 

mundede ud tæt ved et grønt område 

ved sydkysten øst for Nysted med 

borde/bænke, toilet og en fin bade-

strand. Her slog vi os ned med madpak-

kerne og rigelig tid til at dase og bade. 

Kaffen skulle nemlig indtages i udkanten 

af Nysted, kun nogle få km væk. Turen 

til den gamle bindingsværk-restaura-

tion, The Cottage, gik langs en smukt 

bugtende grussti langs vandet. Der var 

gang i selskaberne inden døre på The 

Cottage, så vi fik ved fælles hjælp om-

møbleret borde og stole, så vi kunne 

sidde i haven i skygge.  

Selv under en hedebølge falder 

kaffe/lagkage på et tørt sted for os tur-

cyklister! Dagen bød på ca. 85 km.  
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Søndag stod på en halvdagstur rundt 

om Maribosøerne. Det deltog underteg-

nede ikke i, men det var efter sigende 

en smuk tur.  

Nu glæder vi os til danmarkstur nr. 10. 

Selv om det stadig er lidt hemmeligt, 

løftede Knud i al offentlighed sløret for, 

at turen næste år MÅSKE går til Frede-

rikshavn. Tak Knud Hofgart for endnu 

en meget fin tilrettelagt weekend  

Lise FK  

 

Maglesø. Lørdag 16. juni 

Fem turcyklister (turleder Knud H, 

Børge, Alf, Jørgen og Erik) var mødt op 

i Boserup i det gode vejr.  

Turen går på noget af ruten i Skjolde-

næsholmløbet: Kettinge, Kornerup, 

Lejre, Kisserup, Hvalsø og Sonnerup til 

Maglesø, hvor vi spiste vores mad på 

trappen ned til søen.  

 

Efter frokost gik det til Tølløse og Tadre 

Mølle, hvor Poul og Birte stødte til. 

Møllen havde fået nyt møllehjul. Og så 

ind til kaffen og kagen og hyggelig snak 

om bordet. 

Poul og Birte fulgte med det første 

stykke hjem og sagde herefter farvel til 

resten, som kørte tilbage til Boserup.  

Tak til Knud for en fin tur.  

Erik C. 

 

Hallandsåsen. Lørdag den 7. juli 

Vi ankom til Ängelholm i 3 biler og 

fandt en parkeringsplads i udkanten af 

byen. Efter at have pakket cyklerne af 

og ud af bilerne deltes vi i 2 hold. Knuds 

hold skulle en ekstra gang op og ned af 

åsen. Vi var 9 i alt, 6 på det langt kø-

rende hold, og 3 der tog den lidt kor-

tere tur med Johan som guide.   

I betragtning af hvor varm en sommer 

vi har haft, var det en kølig morgen, 

hvor man lige nåede at tænke om man 

havde taget tøj nok på, inden det så 

småt begyndte at gå opad. Så fik vi var-

men og der gik lidt hul på skyerne. Vi 

cyklede i starten på lidt større veje, men 

snart drejede vi ind på de mindre veje, 

som vi stort set havde for os selv. Ved 

frokosttid var vi på Johans hold nået 

frem til Båstad, hvor vi fandt lidt læ og 

satte os med madpakkerne. Vi spadse-

rede med cyklerne ind igennem byen 

mens vi ventede på tilslutning fra Knuds 

hold. Vi fortsatte derefter gennem det 

smukke landskab, i starten langs kysten 

indtil vi igen kravlede op på åsen. Her 

fandt vi kaffestedet – langt ude på lan-

det – Birgit Nilsson museet.  

På det sidste stykke vej tilbage var cy-

kelruteskiltningen lidt hullet hist og her,  

 

og det var svært at se om de små grus-

stier førte til noget eller endte blindt. Så 
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vi kom til at afslutte turen på en lidt 

større vej med noget trafik. Men det gik 

jo, og vi havde haft en meget fin tur.  

Så gik det med bil tilbage til København 

og omegn.  

Tak til Johan og Knud for en dejlig dag, 

og heldigt at der blandt de inkarnerede 

cyklister også findes bilejere, så vi kan 

nå denne slags ture på én dag.  

Birte  

 

Nordkysten. Søndag 5. august 

Dejligt. Nordkysten kalder på de stær-

keste turcyklister, de kom sgu: 15 dejlige 

morgenfriske. Fra Hillerød St. en kølig 

morgen og blæst fra vest. Søndag, Ar-

resø venter forude, det samme gør bak-

kerne. Det er godt at min cykel ikke kan 

se, for så havde den måske smidt mig af 

eller lagt sig i protest.  

Vi vil opleve Tisvilde Strand, altid et 

smukt syn. Tid til madpakken og hyg-

gen: Kl. 12:30. Alle er stadig friske, og 

glæden er stadigvæk inde i det dejlige 

og også bakkede sommerhusområde. 

Her er vi inviteret til kaffe og hjemme-

bag - tærte. Vi blev sandelig forkælet og 

vi nyder dette samvær støt, tak til fruen 

i huset og Børge for denne dejlige ople-

velse.  

Så er der kun 25 km tilbage i naturen 

inden Hillerød St. hvor turen afsluttes. 

Tak til Børge, og alle for en dejlig dag.  

Pauli 

 

Buresø. Søndag d. 26. august 

Hedebølgen er slut. Det kunne ses på 

deltagerne på Lis og Sørens Buresøtur. 

Intet at glædes over. Alle minus én 

skjulte deres lækre chokoladefarvede lår 

bag kedelige sorte overtrækkere.  

Af sted på den snirklede Jacobs rute og 

Værløse flyveplads i en vis modvind til 

bageren i Ganløse. Da jeg som den før-

ste i butikken brugte for mange sekun-

der på at fiske kontanterne frem, måtte 

den enlige, søde ekspeditrice lægge øre 

til uopdragen kritik fra nummer to i 

gruppen og et lige så uopdragent svar.  
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Hun vidste vist ikke, at vi kendte hinan-

den. Bagefter fortsatte kritikken ved kaf-

femaskinen. Videre i det superskønne 

landskab på Langåen vej, Skovly og 

Klokkekilde Bakker før frokoststedet 

ved Buresø med bænke og borde og en 

tur i vandet for de få.  

 

I et stadig skønt landskab nord om Ba-

strup Sø nåedes via Nymøllevej Farums 

bager (tidligere hotel) ved stationen, 

hvor vi sad udenfor og nød en dejlig ef-

tersommereftermiddag til kage og en 

noget slatten kaffe.  

Nogle forlod os her. Resten tog via Søn-

dersø og spændende stier i Jonstrup 

Vang mod de hjemlige sofaer tids nok 

til at se Valverde spurtbesejre Kwiat-

kowski i 2. etape af Spanien Rundt. 

Tak til Lis og Søren.                    Johan. 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

Alle klubmøder starter kl. 18:30 

 

Torsdag den 11. oktober 

Klubmøde  

 

Torsdag den 25. oktober 

Turplanlægningsmøde 

 

Mødested Sankt Annæ Gymnasium 

Mødetid Kl. 18.30 

Mødeleder Johan Knudsen 

NB: Tilmelding til Johan senest man-

dag den 22. oktober.  

skoleknudsen@gmail.com  

eller pr. telefon. 

 

Som de senere år serveres der aftens-

mad til deltagerne. I år med ny kok! 

Tilmelding af hensyn til spisningen. 

Alle som kan og vil bidrage til det kom-

mende års ture ud i det hvide, grønne, 

gule, grå og smukke Danmark, opfor-

dres til at møde frem og fortælle om tu-

ren og deltage i planlægningen. 

 

Torsdag den 8. november 

Generalforsamling 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

2018  

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling til afholdelse torsdag den 

8. november 2018, kl. 18.30.  

 

Generalforsamlingen afholdes i klublo-

kalet på Sankt Annæ Gymnasium, Sjæ-

lør Boulevard 135, Valby, lokale B 210.  

Der serveres kaffe og kage.  

 

Dagsorden (iflg. vedtægterne):  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab for det forløbne år til 

godkendelse og fremlæggelse af 

budget.  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent for 

2019  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

-suppleanter  

7. Valg af intern revisor og -supple-

ant  

8. Nedsættelse af udvalg  

9. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 21 dage før (det vil sige 

torsdag den 18/10).  

 

Indkomne forslag offentliggøres på Tur-

cyklisternes hjemmeside senest 7 dage 

før generalforsamlingen.  

På bestyrelsens vegne     Knud Hansen 

mailto:skoleknudsen@gmail.com
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Torsdag den 13. december 

Juleklubmøde 

Der serveres glögg, julekage og vises bil-

leder. 

 

Torsdag den 10. januar 2019 

Klubmøde 

 

 

 

Turcyklisten nr. 4-2018: 

Deadline: 19. november 

Udkommer: 13 december 

 

Kollage fra Cykelturistugen 2018. foto Lejf og Aksel 


