Træfberetning for generalforsamlingstræffet
på Reersø Camping d. 8. – 10. september 2017.
Fredag den 8. september:
Flere af træfdeltagerne var ankommet i løbet af ugen og de sidste ankom så i løbet af fredagen, hvor der
kom en del regn. Heldigvis var der opklaring da der var standerhejsning og senere da der var fælles kaffe og
hygge i campingpladsens hyggelige lokaler – kaldet Laden. Erling stod, som sædvanligt, for den musikalske
underholdning.

Flot solnedgang om fredagen

De sidste solstråler falder på BTN-flaget fredag aften

Lørdag den 9. september:
Kl. 10.00 startede generalforsamlingen i Laden og den blev gennemført stille og roligt. Der var genvalg til
alle der var på valg.

Medlemmerne ankommer til GF i Laden

God stemning før generalforsamlingen

Kl. 14.00 skulle vi mødes ved Fugletårnet med Jens Boesen og Magnus fra Dansk Ornitologisk Forening der
ville vise os tre spændende områder - Flasken, Fårehuset og Vejlen. Vejret var ikke lige frem med os, men
det blev muligt at se en del fugle i de gode fuglekikkerter de to havde medbragt.

En lille Tårnfalk betragtes i kikkerten

Trængsel af våde BTN’er i Fugletårnet

Kl. 18.30 var der traditionen tro grillet gris med diverse tilbehør i Laden. Grisen var dog ikke den bedste
grillede gris vi har fået og de gode stykker blev gemt væk.
Derefter var der hygge og sang til Erlings harmonikamusik. Alt i alt en fornøjelig aften.
Søndag den 10. september:
Kl. 8.00 var der som sædvanligt rundstykker til alle.
Kl. 10.00 var der så standernedtagning med tak for denne gang.
På grund af den megen regn var indkørslen til træfområdet kørt en del op til en stor mudderpøl og flere var
lidt spændte på hvordan man skulle komme gennem mudderhullet med campingvognen på krogen, men
det gik godt med lidt fælles hjælp.

Desværre var udkørslen begrænset af at campingfatter placerede nogle jernstænger i den ene side af vejen
og bad fastliggerne placere deres biler så tæt på vejen som muligt i den anden side.
Det gjorde det besværligt at komme ud og op til bommen, men der var lige plads nok til os med 2,5 meter
brede campingvogne. Ikke særligt venligt af campingfatter.
Generalforsamlingen afholdes næste år i vest.

Med venlig hilsen
Tommy Hansen
Formand

