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Klubbmøte LMK-forsikring

European TR-Meeting Danmark 2015

Årsmøte TR-Register Norway



De europeiske TR-møtene går på omgang mellom landene og er delt i to deler. Den første delen er helgen (fredag

ettermiddag til søndag formiddag). Del to går fra avslutning helgetur og til onsdag/torsdag. Her er det begrenset hvor

mange som kan delta. TR-Register Norway kommer til å fokusere på deltagelse i den første delen, helgen.

Selv om starten på samlingen er offisielt i Århus fredag ettermiddag inviterer vi til følgende:

Vi starter med avreise med DFDS Seaways til København torsdag 17. september. Vi vil ha en hyggelig kveld sam-

men om bord og ankomme København på morgenen 18. september. Derfra har vi god til å kjøre til Århus, vil legger

opp til en fin kjørerute og vi skal ta ferge fra Sjællands Odde til Århus. Vi ankommer hotell Marselis-Helnan på fre-

dag ettermiddag for registrering og for å finne oss til rette. På kvelden blir det middag.

Lørdag har klubben lagt opp til en rundtur på Jylland og på kvelden er det gallamiddag.

Kl 09.30 Start tur med besøk bl a på Fregatten Jylland. www.fregatten-jylland.dk

Kl 13.00 Lunsj

Kl 19.00 Gallamiddag, drikke inkludert

Søndag blir det også en mindre tur med avslutning til lunsj.

Kl 10.00 Turen starter

Besøk på Moesgaard Museum www.moesgaardmuseum.dk

Etter avslutning til lunsj søndag kan det enten velges å ta raskeste vei hjem med ferge fra Hirtshals til Larvik på kvel-

den eller å bruke et par dager ekstra før man reiser hjem. Vi vil drøfte alternativer på årsmøtet 4. mars.

Påmeldingsskjema på neste side er kun til informasjon - bruk påmeldingskjema som du har fått som «survey» på

epost eller finn link til på melding på www.tr-register.no





De fremmøtte fikk informasjon om LMK-forsikringen og

om mulighetene til å bli «totalkunde» med hus, hytte ,

båt og hva annet vi måtte ha skaffet oss. Vi fikk vite at

medlemmer av TR-Register Norway er gode «risker»

som selskapet gjerne vil ha som kunder.

Etter informasjonen bar det ut i garasjen for fotografe-

ring og utfylling av LMK-skjemaer i samarbeid med

forsikringsansvarlig. Det ble mange nye søknader

denne kvelden. Selv har jeg nå byttet alle forsikringer

til LMK/WaterCircles og har spart flere tusenlapper.

Klubbkveld 20. september
LM K-forsikring

15 forsikringsinteresserte hadde funnet veien til klubbkveld med tema
«LMK-forsikring» i Cap Geminis lokaler på Skøyen.
I tillegg hadde flere som var forhindret fra å møte bedt om å bli kontaktet
av LMK-forsikringen i etterkant.

Har du tenkt

å tegne LMK-

forsikring?

Ja, og jeg

har WaterCir-

cles allerede!

Forsikringsansvarlig i TR-Register Norway,

Stein Ekrem, innledet møtet

Styremedlem Bjørn Gudem i LMK (bildet) og Jørgen Søraa

fra WaterCircles orienterte om forsikringsordningen for en...

...engasjert og lydhør forsamling

Tekst og Foto: Bjarne Refsnes



ETTER FØR

Åmdals Verk Gruver

Mæle bru

Flere bilder finner du på www.facebook.com/trregister.norway
Tom kjører ikke bare TR…. ...og ikke Bjarne heller

Skjemaet fylles ut med stor flid!



Tekst og foto:

Bjarne Refsnes

badestrand i Sæby.

Bjørn og Stein i aksjon

foran et kjøpesenter

utenfor Aalborg



Klubbkveld 30. oktober
Presentasjon ETRM Danmark 18-20/9 2015

20 medlemmer stilte på klubbmøtet 30. oktober på Peppes Pizza i Stortingsga-

ten. Det var første gang vi prøvde ut møte med «middag» - det fungerte OK selv

om «møterommet» bare var en krok i pizzarestauranten. Fin sosial stemning

med «gamle» og «nye» medlemmer. Tom og Bjarne orienterte om europatreffet i

Danmark kommende høst. Det var stor interesse for å delta og den tildelte kvo-

ten for Norske biler blir nok fylt raskt opp.

ÅRSMØTE TR-Register Norway
Onsdag 4. Mars 2015 kl 1800 - 2100
Årsmøtet holdes i Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10,Sandvika

Teknisk

Seminar
Vi har måttet utsette det

planlagte teknisk seminar.

Vi satser på å gjennomføre

første seminar i løpet av

første halvår 2015 avhengig

av kapasitet hos Bråthen

Bil.

Vi legger opp til at tema på

første møte er service og

vedlikehold.

Trond vil gå gjennom de

viktigste servicepunkter på

en TR6 som du bør utføre

for å sikre at din TR tar deg

trygt gjennom sesongen.

Trond setter også på pølse-

gryta så du trenger ikke

haste hjemom for middag

først.

Invitasjon sendes alle med-

lemmer når dato er satt.

——————————

Agenda for

årsmøtet
1. Innledning

2. Valg av dirigent, referent

og 2 personer til å un-

dertegne protokollen

3. Registrering av stemme-

berettigede medlemmer

4. Godkjenning av innkal-

ling og dagsorden

5. Årsberetning og regn-

skap

6. Budsjett for 2015

7. Fastsettelse av konting-

ent

8. Årshjul for 2015

9. Innkomne forslag og sa-

ker som er publisert for

medlemmene

10.Valg

11.Sosialt samvær og kons-

tituering av styret og ko-

miteer



Snart klar for en ny sesong!
Først av alt - takk for en TRivelig 2014-sesong. Det ble ingen

deltagelse fra oss på ETRM i 2014, men der kommer vi sterke-

re tilbake i år med stor gruppe fra Norge til ETRM Danmark!

Selv synes jeg Telemark rundt og Dalen hotell var et av fjor-

årets høydepunkter.

For en del av oss blir det MYE kjøring i 2015. Vi er noen og tjue

biler, de fleste TR, som skal på tur til Nordkapp 21. juni til 2.

juli. Vi «jukser» litt på returen med å ta Hurtigruta fra Skjervøy

til Trondheim. Det er i skrivende stund ennå ikke for sent å

melde seg på. Er du interessert i å vite mer, ta kontakt.

Jeg benytter også anledningen til å takke dere som har bidratt med turplanlegging, klubbkvelder og artikkelskri-

ving. Klubben er helt avhengig i at dere engasjerer dere og bidrar med det dere kan og har tid til. Jeg håper at

det blir flere som sender inn bilder og tekst til vårt Newsletter i 2015. Jeg skal gjerne bistå med tekstlig redige-

ring. Særlig ønsker jeg bilder av prosjekter dere har på gang eller er ferdig med, eller turer dere har vært på.

Dette er noe vi alle liker å lese om.

Vi har søkt om muligheten til å melde våre medlemmer kollektivt inn i TR-Register UK og distribuere vårt

Newsletter sammen med deres «TRaction». Vi venter på en avklaring når det gjelder kostnader. Som liten

klubb er det også praktisk å bruke «moderklubbens» tekniske forum i stedet for å prøve å etablere eget.

Håper å se mange av dere på årsmøtet 4. mars! Bjarne Refsnes, styreleder TR-Register Norway
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Markalleen 74
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trregister.norway
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Tore Kvaale / Erik Skau Hovde
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Tom Berve

Sponsorgruppe

Stein Ekrem
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Bråthen il

Klubbeffekter
Vi har nå klistremerker og stoffmerker på lager. Mer-

kene er 7 cm i diameter.

Merkene deles ut på årsmøtet og vil selges på våre

ulike samlinger.

Dersom du bor utenfor østlandsområdet, sender vi til

deg i posten.

Send en epost til post@tr-register.no

Klistremerke NOK 20

Stoffmerke NOK 30

«TR-


