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Flemming Nielsen 
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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 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 2019 

Almindeligt kontingent   350 kr. 

Husstandskontingent      600 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
mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/
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LEDER 

 

Vores lille klub nærmer sig sin 45-års fød-

selsdag om knap 2 år. Vi har netop lagt 

programmet for den kommende sæson, 

der er rigtigt mange spændende ture og 

andre arrangementer. Vi har også over-

stået den årlige generalforsamling. 

Det er i den forbindelse glædeligt, at der 

var et stort flertal for at genindføre til-

skud til alle ture også dem på hverdage. 

Dette selvom at det betyder det årlige 

kontingent stiger noget for de kom-

mende år. Det er stadigt meget billigt at 

cykle med turcyklisterne.  

 

Der er heldigvis også tilslutning til at vi 

fortsat kan udgive dette lille blad. Vi er i 

den heldige situation at det i dag ikke ko-

ster ekstra at trykke i farver, så vi nu har 

mulighed for at bringe endnu flere farve-

billeder.  

Selvom vi har nogle trofaste bidragydere, 

så vil vi gerne have flere bidrag, især vil 

vi gerne have billeder hvor folk rent fak-

tisk cykler. Billeder, som vi ikke får plads 

til i bladet, sætter vi på hjemmesiden, 

hvis vi får lov til det for den, som har la-

vet optagelserne. 

 

  

Kontingent 2019: 

 

Det er snart tid til beta-

ling af kontingent for det 

kommende år. 

 

Kontingentet er ændret: 

Almindeligt:  350 kr. 

Husstand:      600 kr. 

Blad:             100 kr. 

 

Betales senest  

1. februar 2019 

 

Indbetaling kan ske på giro 

5 713 846,  

vælg korttype 01.  

Eller via netbank, brug reg. 

no. 1551 konto 5 713 846. 

Nekrolog 

Torben Kjær døde d. 3. sept. 2018 efter kort tids sygdom. Torben blev bisat fra Sct. 

Jørgensbjerg kirke d. 13. sept. Torben blev 65 år.  

Torben var et meget aktivt naturmenneske, både med cykling og med vandring.  

De der var med på cykel-turist-ugen 2017 i Holstebro husker den seje hurtigcyklende 

gut, der bare cyklede videre efter et styrt, som gav adskillige skrammer. Inge, Tor-

bens kæreste måtte bruge flere meter plaster til at lappe ham sammen.  

Torbens første tur med turcyklisterne var til Harzen og senere deltog han i en tur til 

Korsika, Torben har været glad for selskabet i turcyklisterne. 

Vi vil savne ham. 

Mia 
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MOTIONS- OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag, sidste gang 

24. marts 

 

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 forskel-

lige 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 bredere 

grusstier i godt tempo; men uden tekni-

ske udfordringer. Turen kan, uden udfor-

dringer, køres på en almindelig cykel 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 rime-

ligt brede dæk anbefales. 

 

Vinter i Vestskoven 

Hver tirsdag formiddag, sidste gang 

26. marts 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej – ved Espelun-

den 

Mødetid 10:00 

Turlængde Vi kører i ca. 1 ½ time 

ca. 30 km 

Tempo Afpasses efter deltagerne  

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 22802522 

 

Vi mødes ved Espelunden og kører så af 

stierne ud i Vestskoven på MTB eller en 

skovcykel med gear. Vi kan godt finde på 

at køre op på toppen af Hersted høje og 

nyde udsigten.  

 

  

Billederne i dette nummer af bla-

det er taget af Annette Kudahl, 

Birte og Aksel 
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TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Nytårsfrokost 2019 

Lørdag d. 26. januar 2019 

 

Mødested  Festsalen i Vinhaven 2, 

2500 Valby. 

Vandreturen starter på 

adressen. Varighed ca. 1,5 

time. 

Mødetid Kl. 11.00, vandretur.  

Kl. 13.00, frokost.  

Slut Festen slutter kl. 21:00, så 

der kan ryddes op. 

Bindende 

tilmelding 

Senest 6. januar 2018 til 

Aksel 2280 2522    

eller mail til  

frokost@turcykli-

sterne.dk 

Turleder Birgit R, Aksel, Elise W, 

Finn CK, Birgit, Gitta, Ka-

ren, Hanna m.fl. 

 

Pris: 100,- kr. (klubben lægger indtil 50 

kr. oveni). De 100 kr. betales ved indgan-

gen med kontanter eller MobilePay.  

Beløbet dækker den hjemmela-

vede nytårsbuffet, velkomst 

drik, 2 snapse og kaffe/the.  

  

Medbring egne drikkevarer.  

Vi glæder os til at byde jer vel-

kommen.  

 

Hilsen fra nytårsfrokost udval-

get.  

 

 

Åbningsturen 

Søndag den 31. marts  

 

Mødested Trangravsbroen over 

Chr. Havns kanal 

  

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Max. 40 km. I alt, retur 

til Sjællandsbroen 

Turleder Vibeke 26289012 og 

Johan 24463766 

NB! Turen slutter ved Sjæl-

landsbroen 

 

Vi starter med at bese og evt. bestige ski-

bakken på Amagerforbrænding. Så zig-

zagges for det meste langs metroen til Ka-

strup, hvor en speciel kondibane kan af-

prøves.  

Tæt på lufthavnen spises medbragt fro-

kost i Havnehytten. Øl/vand købes 

samme sted!! 

Vi fortsætter ad Kystvejen m.v. og får 

kaffe/kage i Dragør Golfklub, som ligger 

tættere på Kongelunden end på Dragør. 

Så finder vi en yderst fornuftig rute mod 

Sjællandsbroen, eller hvad der nu passer 

bedst. 

De bedste forårshilsener fra Vibeke og Jo-

han. 
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HVERDAGSTURE 

 

Vandretur rundt om Farum 

sø. 

Torsdag den 3. januar 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid kl. 10:00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turleder Flemming Nielsen 

43644903 

 

Om turen: Vi går langs sydsiden af Farum 

Sø gennem Ryget Skov og Ganløse Or-

ned. Der fortsættes langs nordsiden af 

søen tilbage til Farum Station. 

Undervejs indtages medbragt mad, og vi 

finder et sted med kaffe og kage. Turen 

fører os igennem et flot landskab med 

smalle og stejle stier, som kun med be-

svær kan befærdes på cykel. 

 

 

En Hverdagstur 

Torsdag den 7. februar 

 

Mødested Ved Espelunden - for 

enden af Rødovre Park-

vej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Jens Spelmann 

21176003 

 

Vi kører en tur på diverse stier. Enkelte 

grusveje kan forekomme. 

Frokost og kaffe på Natur Cafe Hersted-

høje 

 

 

Livets reder 

Torsdag den 7. marts 

 

Mødested Batteritogsmagasinet for 

enden af Rødovre Park-

vej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 55 km 

Turleder Flemming Nielsen 

43644903 

 

Om turen: I løbet af 2018 skabte 

Veronica Hodges med lokal hjælp én 

rede i hver af kommunerne 

Rødovre(vibe-rede), Ishøj(klyde-rede), 

Hvidovre(svale-rede), 

Albertslund(isfugle-rede), 

Vallesbæk(svane-rede) og Høje-

Taastrup(solsorte-rede). Vi besøger dem 

alle 6. Undervejs indtages medbragt 

mad, og vi finder et sted med kaffe og 

kage.  

 

Torsdag den 4. april 

Birgit Rudoph.  

Mere i Turcyklisten 2019-1 
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FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Mallorca 2019 

torsdag 2 maj – torsdag 9. maj 

 

Atter i år byder vi på en forårstur til Mal-

lorca. Vi bor som de senere år i det nordøst-

ligste hjørne af Mallorca ved Alcudia bugten, 

nærmere betegnet i Playa de Muro. Her er 

cykeludlejning tæt på og hotelmuligheder til 

rimelige priser. 

Området er cykelmæssigt ideelt for et "blan-

det selskab": Kører man sydøst på ind i lan-

det er der relativt fladt, og de små byer som 

ligger her er næsten uberørt af tu-

rismen. Kører man derimod mod 

nord kommer man let til den bjerg-

kæde som går langs Mallorcas 

nordkyst, her er der udfordringer 

nok. 

 

Rejsen dertil: 

Turen bliver med Norwegian  

Udrejse: torsdag 2. maj kl. 

20:30, med D6673 (fremme 

23:30 d.v.s. den bliver et godt 

stykke over midnat før vi kom-

mer i seng) 

Hjemrejse: torsdag 9. maj kl. 

16:45 med D86672. (hjemkomst 

19:45) 

 

Opholdet: 

Vi har også i år valgt: Grupotel 

Amapola, Playa de Muro. 

 

 

Samlet økonomi per person: 

Regn med 2000 kr. for fly, 2700 

kr. for ophold i delt dobbelt væ-

relse, 225 for transfer og ca. 

1000 kr. for cyklen I alt 6000 kr. 

+ lommepenge, men incl. alle måltider 

og incl drikkevarer. 

 

 

Yderligere informationer på hjemmesi-

den eller kontakt  

Aksel:  T: 2280 2522   

mail: aksel@koplev.eu  

eller  

Knud Hansen: T: 2343 7051   

mail: canongodt@live.dk 

 

 

 

  

mailto:aksel@koplev.eu
mailto:canongodt@live.dk
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Faxe  

Fredag 17. til søndag 19. maj 

I dagene 17, 18, og 19 maj 2019 laver Jør-

gen og jeg en tur til Faxe.  

Der er allerede forhåndsbestilt nogle væ-

relser alle 6 personers.  

Da jeg skal vide hvor man værelser, der 

skal bruges, skal du maile til mig hvis du 

vil med, gerne hurtigt og senest  

15 februar.  Lone@belart.dk 

Ses           Jørgen og Lone 

 

Danmarksturen –  

Frederikshavn.  

Torsdag 30. maj – søndag 2. juni 

(30. maj er kr. Himmelfartsdag) 

 

Program: 

Ankomst Danhostel Frederikshavn, Læsø-

gade 18. 9900 Frederikshavn. torsdag 

30-5 fra kl.16 afrejse søndag 2-6-2019 

 

Torsdag. Ankomst fra kl. 16. Aftensmad 

kl. 18 byrundtur kl. 19:30. 

 

Fredag. Tidlig morgenmad kl. 6:30.  

Samlet afgang til færgen kl.7:00. På Læsø 

deling i 2 hold, til saltsyderiet ad små 

veje. Frokost (for egen regning) på fiske-

restaurant i Østerby havn, stop ved Hed-

vigs hus (tang tag), tilbage til færgen via 

Læsø klitplantage. Kl.18 aftensmad.  

 

Lørdag. Morgenmad fra 7:30 smør selv 

madpakke. Rute kommer senere                

Aftensmad på restaurant Frida kl.19 (stor 

grill bufet incl.) drikkevare excl. 

 

Søndag. Morgenmad fra kl.7:30. Bagage 

pakkes til opbevaring og udtjek. Rute 

kommer senere 

 

Priser: Færge (2018 priser) 200 kr. retur 

incl. cykel (for egen regning)              

Enkelt vær.                   1.850  

Dobbelt vær.  pr. Pers.  1.350  

3-sengs          pr. Pers.   1.185  

4-sengs          pr. Pers.   1.100 

 

Incl. Linned/håndklæde 3x aftensmad 1 

ret, heraf grill buffet på restaurant Frida, 

lørdag. Morgenmad fredag, lørdag og 

søndag. Smør-selv-pakke lørdag. 

 

Beerwalk: Mulighed for at købe en Beer-

walk til 99 kr. Incl. Eget glas, 6 øl kupo-

ner a 15 cl. til 10 caféer i Frederikshavn. 

Sælges på Danhostel og turist info. 

 

Bemærk 

Tilmelding til Knud Hofgart, mail: hof-

gart@live.dk tlf. 28 40 65 42 sidste frist 

1 april 2019.  

Betaling konto 5479-0007386866. 

 

Først til mølle-princippet til de forudbe-

stilte værelser 

 

mailto:Lone@belart.dk
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Referat af ordinær gene-

ralforsamling torsdag den 

8. november 2018 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Jens Spelmann. 

Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. 

Dirigenten konstaterede, at generalfor-

samlingen var korrekt indkaldt iflg. ved-

tægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand 

Knud Hansen 

Forleden var jeg og Merete til en ældre-

messe i DGI-byen. Udover en masse vel-

holdte ældre på vor egen alder og der-

over påhørte vi også et foredrag om 

hjernen af læge og aldrings forsker Hen-

ning Kirk. Nogle af jer har måske mødt 

ham. Han havde flere interessante bud-

skaber: 

 

1. Hjernen kan rigtig godt lide motion, 

både fysisk og psykisk 

2. Vi producerer stadig nye hjerneceller 

hvis vi dyrker motion og i øvrigt bruger 

hjernen 

3. Vi kan huske hvor vi lagde vore briller 

for 5 minutter siden når vi dyrker mo-

tion, da tindingelapperne vokser. Det er 

dem som hjælper på korttidshukommel-

sen 

4. Kredsløbet har rigtig godt af at dyrke 

motion 

5. Motion reducerer risikoen for demens 

og Alzheimers 

6. Motion reducerer risikoen for hjerne-

blødning 

7. Motion reducerer risikoen for hjerte-

karsygdomme 

 

Og jeg kunne blive ved. Så vi gør det helt 

rigtige når vi stiger op på vores cykel lige 

indtil vi til sidst falder ned af den efter et 

langt og lykkeligt cykelliv. Vi ved det 

selvfølgelig allerede, men det er rart at få 

det bekræftet gennem forskningen. 
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Vi er her i klubben 100 medlemmer som 

er med på den, heraf er godt nok 3 pas-

sive medlemmer. En fremgang på 1 aktivt 

medlem. Velkommen. Vi har desværre 

også haft 2 dødsfald: Robert Petersen og 

Torben Kjær (et minuts stilhed til ære). 

 

Vi har også fejret en 90-års fødselsdag. 

Verner – vores alle sammens forbillede. 

Desværre er Verner ikke i stand til at 

være her i aften. 

 

Der har været flere store begivenheder 

året igennem. Cykelturistugen kan vi vel 

næsten kalde Tur-cyklistugen både mht. 

til organisation og deltagelse. Især må vi 

fremhæve Jens og Toms indsats. De har 

virkelig brugt et halvt liv for at det kunne 

blive en succes. Og det blev det. 55 tur-

cyklister deltog og en del også som turle-

dere og praktiske grise. Virkelig en stor 

indsats. Tak for det. Og så vejret – ikke 

mindst – bidrog til en uforglemmelig uge. 

Jeg tør næsten ikke tænke på Frederiks-

værk Camping i regn og blæst. 

 

Hofgarts Sakskøbingtur må også med i 

samlingen. Igen i år var mere end 30 tur-

cyklister til 3 gode dage. Jeg kunne des-

værre ikke være med, men jeg har hørt 

der blev kørt ræs – næsten som i gamle 

dage. Det skader jo ikke at få pulsen lidt 

op. Hofgart har meddelt at næste års tur 

til Frederikshavn bliver hans sidste, så 

måske Lone tager over? I hvert fald 

havde Lone en særdeles vellykket week-

endtur til Roskilde og omegn, og der er 

en ny på det kommende års turkalender. 

Og når vi er ved traditionerne – endnu 

en vellykket Sverigestur i august. 

 

Og når vi er ved det vellykkede. Så kan 

vi ikke komme uden om den helt usæd-

vanligt tørre, varme og solrige sommer, 

som har gjort det let for turarrangørerne 

at gennemføre turene uden brug af regn-

tøj. Desværre har det også betydet grill-

aftener uden grill. 

 

Så har vi i år gennemført Johans tur til 

Hallandsåsen. 9 deltog, mere end vi har 

været vant til gennem de sidste års Sveri-

gesture. Godt det lykkedes med Johans 

store forarbejde. 

 

Derimod var vi ikke lige så heldige på 

Mallorca. Det var som om der var vendt 

op på syd og nord. Det var en kølig og 

noget våd første uge i maj, hvor vi som 

vanlig var af sted og igen i Alcudia områ-

det. Faktisk kan jeg ikke huske så meget 

regn før på disse kanter. Lad det ikke gen-

tage sig. Men gentage sig gør turen i 2019 

til samme hotel og område. 

 

Træningsturene er efterhånden kommet 

ind i en god gænge. Vi har tirsdagshurtig-

kørsel, onsdags-motion og vintertræning 

i Hareskoven. Nogle af os fortsatte tirs-

dagstræningen på vintercykel i Vestsko-

ven, og på den kommende turkalender 

er den nu blevet officiel. Vi ser gerne at 

flere deltage. Vi kører ikke ræs og holder 

os til grusveje og gode stier, og vi bestiger 

som regel en høj. Vi mødes ved Espelun-

den. 

 

Klubaftener har god tilslutning, specielt 

når egne og eksterne viser billeder fra di-

verse ture, og ikke mindst når der er fød-

selsdagslagkage. Tillykke til Børge og Ole 

med de 80. Håber at der bliver mange 

flere anledninger til lagkage de kom-

mende år. Det vil ikke mindst klubkassen 

blive glad for.  

 

Det er svært at spå – især om fremtiden. 

Men i bestyrelsen vover vi alligevel en 

slags spådom. Den handler om klubbens 

aktiviteter og dermed også om økonomi. 
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Vor økonomi er rigtig god. Faktisk alt for 

god, da vi aktuelt har en formue omkring 

de 45.000 kr. Som I ved, er den rundet 

af vor deltagelse i Sjælsø rundt gennem 

en årrække, og vi har haft tradition for at 

brænde et større beløb af denne formue 

af hvert 5. år til et jubilæumsarrange-

ment. Det har bestyrelsen ikke tænkt sig 

skulle ændres til det førstkommende af 

slagsen i 2020. Men hvad så? Bestyrelsen 

er af den opfattelse at driften i klubben 

skal balancere. Dvs. hvad der kommer 

ind, går også ud i løbet af et regnskabsår. 

Eller omvendt – hvad der er af udgifter, 

må dækkes ind af indtægter, som består 

af vores kontingent. Det er rigtigt billigt 

at være medlem af Turcyklisterne, og er 

du aktiv får du rigtig meget for pengene. 

Se bare på det dejlige kagebord her. 

 

Hvordan skal fremtiden så se ud: Besty-

relsen ser gerne at alle cykelture har 

samme værdi – altså også hverdagsture, 

som der er skrevet om i lederen i Nr. 3. 

Det og ønsket om balance i driften nød-

vendiggør en justering af kontingentet. 

Det er 15 år siden vi sidst justerede. I mel-

lemtiden er priserne på de fleste varer 

steget, og vi har hævet kaffetilskuddet 

som konsekvens heraf. Prisen for en kon-

tingentstigning er formentlig et mindre 

tab af medlemmer, men vi vurderer at 

det vil ske uanset om det er en lille eller 

lidt større stigning. Derfor foreslår vi stig-

ningen i ét hug fremfor flere små. Vi hå-

ber naturligvis I tager godt imod det. 

 

Apropos jubilæum, så har vi forslag om 

at nedsætte et jubilæumsudvalg allerede 

nu. Ikke at lokaler m.m. skal bookes in-

den jul, men november 19 er lige lovligt 

sent. Så jeg håber der er friske folk der vil 

indgå i arbejdet med at skabe et forry-

gende 45-års arrangement. 

 

Tak til alle der har bidraget til at denne 

klub har haft endnu et forrygende år med 

masser af aktivitet og socialt samvær. Tak 

til alle udvalg, turarrangører, webmaster 

og redaktører. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efter-

retning.  

 

Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 

2017/2018 v. kasserer Flemming Nielsen 

Kassereren gennemgik regnskabets poster 

inkl. forklaring af det forløbne års forlæn-

gede regn-skabsperiode (45 dage ekstra) 

som giver sig udtryk i øgede udgifter. 

Årets underskud beløber sig til 5.792 kr. 

Klubbens formue er herefter på ca. 

44.500 kr. 

 

I budgettet 2018/19 er der beregnet et 

underskud på 2.200 kr.  

 

Kassererens regnskab blev taget til efter-

retning. 
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Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår følgende: Kaffetil-

skud på max 50 kr./deltager gives til alle 

klubbens cykelture. Nærmere regler fast-

sættes af bestyrelsen efter drøftelse på ge-

neralforsamlingen. 

 

Begrundelse: Vi finder det rimeligt at alle 

cykelture får kaffetilskud. Også de ture, 

som afvikles på hverdage. Det er et fak-

tum at næsten alle medlemmer har en al-

der, som gør, at de kan deltage i disse 

ture. Klubben har en god og stabil øko-

nomi med en drift i balance og med en 

betragtelig formue, som vi tænker skal 

omsættes ved det kommende 45-års ju-

bilæum. Det ekstra kaffetilskud vil med-

føre en mindre kontingentstigning på kr. 

75 pr. år for et almindelige kontingent. 

Kontingentet har været uforandret i 

mere end 10 år, og det har priserne ikke, 

så derved er det også en fornuftig tilpas-

ning. 

 

Bert Due foreslog, at kaffetilskud bør gi-

ves til alle ture uanset beskaffenhed, også 

kulturelle ture, museumsbesøg osv., som 

der generelt er stor tilslutning til. Dvs. 

forslagets formulering bør ændres til alle 

klubbens ”ture” i stedet for ”cykelture”. 

Kaffetilskuddet blev af Finn Ø beskrevet 

som værende et ”socialt klæbestof”, som 

vi skal værne om. 

 

Der blev stemt om det således nye forslag 

om genindførelse af kaffetilskud til alle 

ture. Forslaget blev vedtaget med majo-

ritet. Bestyrelsen tilretter retningslinjerne 

for anvendelse af kaffetilskud. 

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Hvis forslaget under punkt 4 om klubtil-

skud til alle ture vedtages, foreslår besty-

relsen en kontingentforhøjelse på 75 pr. 

år for et almindeligt kontingent til kr. 

350 og tilsvarende for familiekontingen-

tet, som så bliver 600 kr. Abonnementet 

på Turcyklisten er uforandret 100 kr. 
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Kontingentforhøjelsen blev vedtaget 

med majoritet. 

 

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 sup-

pleanter er på valg hvert år.  

 

Valg af formand: Knud Hansen fortsætter 

(blev valgt for 2 år i 2017). 

Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel 

Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen 

blev genvalgt. 

Valg af 2 suppleanter: Lise F. Kristoffersen 

(1. suppleant) og Lis Jakobsen (2. supple-

ant) blev genvalgt. 

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsupple-

ant 

Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, 

og Søren Chr. Jensen blev valgt som re-

visorsuppleant. 

 

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg 

Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev 

genvalgt, med evt. inddragelse af Finn 

Kristensen.  

Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev 

blev genvalgt. 

Klubaftensudvalg: Merete Jørgensen, 

Børge Nielsen og Erik Carlsen blev gen-

valgt.  

Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og 

Johan Knudsen blev genvalgt. 

Turplanlægningsudvalg: Johan Knudsen. 

Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel 

Koplev, Elise Weng, Erik Gymose, Finn K, 

Birgit Søgård og Børge meldte sig til ud-

valget. Datoen er lørdag den 26. januar 

2019 i festsalen i Vinhaven 2, 2500 

Valby. 

Jubilæumsudvalg: Knud Hansen – flere 

må rekrutteres.  

 

Pkt. 9: Evt. 

Hans Bruun udtrykte en stor og taknem-

lig tak til Merete og Knud for i så grun-

digt omfang at have sendt spændende 

rejseberetninger hjem til os fra Ca-

nada/USA’s vestkyst, samt til Aksel for 

upload.  

 

Bestyrelsen blev opfordret til at tage ini-

tiativ til en fast procedure (krans) ifm. be-

gravelse/bisættelse af bortgåede med-

lemmer. Derudover blev vigtigheden af 

hurtig info til medlemmerne om dødsfald 

pointeret. Dette sker mest effektivt ved 

mailudsendelse via Flemming Nielsen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

og lukkede generalforsamlingen. 

 

Referent Lise F. Kristoffersen 

Dirigent Jens Spelmann 
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Køge og omegn 2. september 

Vi startede en lille flok, på 8 turcyklister 

(Lone, Lise, Lis, Anne, Jytte, Berthel, 

Knud og Jørgen) fra Køge station.  

Vejret var fint. Vi kørte af kystvejen til 

Strøby Egede/ Strøby Ladeplads og vi-

dere til Karise, hvor vi holdt frokost, ved 

en smuk gammel kirke.  

Her supplerede vi frokosten med blom-

mer. Vi kørte videre gennem en stor 

skov, hvor Lone fik ført os sikkert igen-

nem.  

Herefter kørte vi videre til Herfølge og 

derfra videre til Egehøjvej, til Lones 

skønne kolonihavehus. Her fik vi kaffe og 

æblekage.  

Hun har i sin have, et skønt æbletræ, som 

vi fik lov at plukke af. Stor tak til Lone 

for en skøn tur.  

 

Med venlig hilsen     Jørgen 

 

Rundt om Skjoldenæsholmsko-

vene 23. september 

Søndag d. 23. september mødtes 8 mor-

genfriske turcyklister på sydsiden af Ros-

kilde Station for at køre turen rundt om 

Skjoldenæsholmskovene.  

Vi startede turen i lidt sløret solskin, men 

inden vi var nået helt ud af Roskilde, be-

gyndte det at trække sammen til regn, og 

det fik vi også. Regnen var ikke helt efter 

vejrudsigten, så vi var flere, der ikke 

havde regntøj med. Vi prøvede at stå lidt 

i læ af nogle træer, men blev snart enige 

om at fortsætte. I Lejre standsede vi ved 

idrætshallen, hvor Aksel vidste, at vi 

kunne finde læ.  

 

Mens vi stod og ventede på tørvejr, fo-

reslog Aksel, at vi kørte til Tadre Mølle i 

stedet for Skjoldenæsholm skovene. Det 

blev vi så enige om, da vi jo var ude for 

at køre en tur, og vindretningen ville 

passe os bedre den vej (ud over regn 

var der også en del vind).                                                                                                                     
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Ved Tadre Mølle spiste vi vores med-

bragte klemmer, hvorefter der var lidt 

tid til at besigtige området, inden vi gik 

indendørs, for at drikke eftermiddags-

kaffen. Under kaffen kunne vi under-

holde os med at se film om møllen og 

området, hvilket jeg fandt meget inte-

ressant.                                                                          

Selvom det var rart at sidde indendørs, 

måtte vi jo til det, så vi besteg cyklerne 

og begav os hjemad. Det var stadig gråt, 

men vi havde ikke kørt så længe, før 

end solen begyndte at skinne. Det blev 

en fin tur tilbage til Roskilde, hvor vi 

kunne sige tak til Aksel for en god tur og 

begive os det sidste stykke vej hjemad. 

Bert.      

 

Iskagetur 29 september 

I let køligt tørvejr var i alt kun 7 personer 

mødt på Allerød station, heriblandt Sø-

ren i korte cykelbukser af bedste kvalitet. 

Meget betænksomt startede Anne Marie 

med at føre os ind i biblioteket aht. evt. 

trængende WC-gæster. Så gik det ad 

Stumpedyssevej og Agiltevej via den her-

lige asfalterede sti langs Gedevadsrenden 

(ny for mig) til Hørsholm kirke.  

Kordegnen foreslog, at vi fik gratis 

kaffe+kage og velsmagende suppe i sog-

negården. De fleste Turcyklister lader sig 

gerne lokke af slige sager, og således gik 

der kage i planlægningen. Anledningen 

var, at Hørsholm, Kokkedal og Rungsted 

kirker holdt åbent og stod for workshops 

med emner som bl.a. afhængighed, lysets 

rum og nadver. Der var gratis busser mel-

lem de tre kirker og forskellig underhold-

ning. Vi fik så absolut ikke tid til work-

shopperne, for vi skulle også se det 

nyopførte arboret. På halvfyldte maver 

indtog vi egen frokost på Åsebakken ved 

Sjælsø.  

Her tog Søren sine fine blå-og turkisfar-

vede lange bukser på for resten af turen. 

Ad Sjælsøstien kom vi til Stavnsholm, 

hvor Anne Marie igen havde fundet for 

mig helt nye og gode stier, som førte os 

til Farum stationsbager. Her gav klubben 

fragilitékage og kaffe, men nu var kaffen 

ikke slatten som på Buresøturen 26. au-

gust. Den gamle hulvej i Ganløse Eged 

sprang vi over, så v or viden på de kanter 

blev kun udvidet med is fra Isfabrikken i 

Slagslunde. Ad et par forskellige ruter tog 

vi hjem.  

Et tilbud om kaffe+cognac på hjemvejen 

løb mærkeligt nok ud i sandet selv for os 

Turcyklister. Men på trods heraf skal 

Anne Marie alligevel have tak for indsat-

sen. 

Johan.  
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KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

Alle klubmøder starter kl. 18:30 

 

Torsdag den 10. januar 

Det sydlige Balkan - kultur, natur og 

historie.  

 

Jan Mogensen fortæller og viser billeder 

fra hans tur til Bosnien, Montenegro, Ko-

sovo og Albanien i sommeren 2017.  

 

Fortællingen starter i det stadig krigsmær-

kede Sarejevo, og derfra rejser han ind i 

det nordlige Montenegro, hvor en van-

dretur i Durmitor Nationalparken blev 

mere strabadserende end forudset.  

Efter de forhåndenværende transport-

midlers princip gik det videre mod Plav, 

som ligger tæt ved fødderne af de bjerg-

massiver der danner grænsen til både Al-

banien og Kosovo.  

Her tog Jan endnu engang rygsækken på 

nakken, og begav sig op i de smukke 

bjerge, inden han nåede Tirana og et par 

andre spændende albanske byer. Uanset 

om man er til natur, kultur eller historie, 

er det lande som er et besøg værd. 

 

Nytårsfrokost 26. januar 

Se omtalen på side 5 

 

Torsdag den 21. februar 

Klubmøde 

Torsdag den 14. marts 

Amerika 

Knud og Merete viser billeder og fortæl-

ler om deres 25 dages rejse fra Vancou-

ver i Canada og til San Fransisco i USA.  

 

Torsdag 28. marts 

Håndholdt Garmin GPS-kursus. 

 

Mødested Ældresagens IT lokale 

Ved Bellahøj 10 2700 

Brønshøj 

Mødetid Kl.: 18:00 – 22:00 

Turleder Jens Spelmann 

21176003 

NB! Pris: 10 til kaffekassen 

 

Medbring: Din håndholdte GPS med la-

der og USB-kabel. Bærbar PC med lader. 

Du kan låne en bærbar på kurset, hvis 

du ikke har en. 

USB-stik. 

Deltagerantal: maks. 6 personer 

Kurset indeholder lidt om GPS samt: 

• Opsætning af GPS 

• Brug af GPS 

• Lav din egen rute i et program, 

der hedder Naviki og overføre 

kortet til GPSen 

• Download dit eget kort og læg 

det ind i GPSen 

Meld dig til Jens Spelmann 21176003 

jensspelmann@gmail.com med oplysnin-

ger om du gerne vil låne en bærbar og 

hvilken GPS du har. 

Udgivelsesplan for turcyklisten 2019 

Nummer Deadline Udgivelsesdag 

1-2019 24. februar 14. marts 

2-2019 10. maj 30. maj 

3-2019 26. august 12. september 

4-2019 18. november 12. december 

 


