Generalforsamling i Dansk Citroënklub på Vestbirk Camping den 7. maj 2016
Formanden, Erik Olesen bød velkommen og foreslog Klaus Kolle, som dirigent
1. Valg af dirigent: Klaus Kolle MIJ blev valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen (GF) var
lovligt indkaldt.
2. Optælling af stemmer og fuldmagter: Der var ved GF start 30 stemmeberettigede og 1 fuldmagt.
3. Formandens beretning:
Efter sidste års Citræf, hvor jeg blev formand er der sket meget, jeg har forsøgt at håndtere arbejdet
på min måde og håber det er noget DCK kan bruge. Derfor har jeg været vidt omkring og vil i den
forbindelse, sige tak til alle de steder jeg har været, og for den gode modtagelse, Mette og jeg her
har fået. Min deltagelse i interessegrupperne starter med besøg på:
Venø. Herefter er der Fyns træf, som indeholdt deres 40 års jubilæum. Reception hos ”CVEksperten, ID DS afholdte 60 års fødselsdag og her havde jeg selv valgt at møde op.HY – Teams
Generalforsamling på Lolland. Værksteds weekend på Dalgården. Generalforsamling i Nordvestjysk
Citroënklub.
Sydvestjysk Citroënklub afholdte stiftende Generalforsamling og Sydvestjysk Citroënklub er nu
genopstået. Generalforsamling i Midtjylland, med efterfølgende Juletræs tur.
Sydhavsøernes Citroënklub inviterede til 40 års jubilæum.
Et formands møde ved Citroën Danmark, hvor Ellen Nørregaard havde inviteret til en orientering
omkring de forskellige ting og udviklinger der sker i Citroën.
Hygge weekend i HY-Team på Buldbjerg.
Ligeledes kan jeg orientere om, at jeg har været så heldig at få lov at deltage i et bladudvalgsmøde, og derved fået indsigt i hvordan de arbejder, og hvorfor de handler som de gør.
Her ud over har vi deltaget i træf og bilmesser i Tyskland, hvor vi har forsøgt, at lave lidt reklame for
de Danske træf.
Vi har i det forgangne år fået en medlems tilgang på ca. 40 nye medlemmer. Disse nye medlemmer,
har jeg valgt, (som noget nyt) at sende et velkomstbrev ud til. Dette brev indeholder:
Det sidste ATTRACTION et DCK klistermærke, samt DCK`s vedtægter og ”Velkommen i DCK”.
Interessegruppernes formænd, får her en orientering på mail fra mig, om min skrivelse til deres nye
medlem.
I november blev jeg kontaktet af Ole Sommers Automobil museum, om vi havde interesse i at lave
en særudstilling i vinteren 2016 -17? Det har jeg sagt ja til. Efterfølgende har jeg kontaktet ID DS og
Traction, om de ville være med til et sådant samarbejde og hjælpe her. Til stor glæde for mig og
Citroën, sagde begge klubber ja. Udstillingen har fået navnet: ”Citroën på forkant –
Ingeniørkunst i design”. Der er allerede nu afholdt 2 møder og vi er kommet godt i gang. Der
kommer 13 biler med på udstillingen, som er følgende. Model A (1919/1920), Model C
1923,Traction Cabriolet, Traction Berline 1953, DS19 1956, DS23 1974, HY Mosefundet 1953 (Dan
Lærke`s), GS Convertiseur 1974, CX 1980, Kegresse – Krybebånd, 2CV 1950 og et 2CV chassis
(Fra mig selv).
Et års møde ved Motorhistorisk Samråd har formandssuppleanten Jan Hansen og jeg også deltaget
i. Vi har efterfølgende modtaget en orientering fra Motorhistorisk Samråd om, at formanden Søren
Jacobsen har meddelt bestyrelsen, at han med øjeblikkelig virkning træder tilbage som formand,
efter 6 år på posten.
I Citræf gruppen har vi arbejdet meget med, at få Citræf op at stå og med de løse ender som skulle
sættes på plads, efter vores første møde. På sidste års Citræf kan jeg oplyse, her var 74 voksne
overnattende på pladsen. Hvor vi i år har været 85 overnattende og rigtig mange besøgende.
Jeg vil i denne forbindelse rette en stor tak til jer alle, som på nogen måde har deltaget i forskellige
arbejds- opgaver. Uden jer var det ikke gået.
Ligeledes en tak til alle fremmødte, der har været med til dette års Citræf og været med til, at fejre
Dansk Citroënklubs 60 års jubilæum.
Med denne års gennemgang vil jeg slutte.

Bente (CXC) roste Erik og Anne-Mette for deres store engagement, som hun og mange andre
havde oplevet i årets løb, specielt på verdenstræffet i Polen i 2015.
4. Interessegruppernes beretning:
Citronisterne (CID) Lammert havde intet at berette.
CX-Club (CXC) (pt. 19 medl.) Alfred: Der er ved at ske en stor fornyelse efter nogen stilstand, ¼ af
medlemmerne er her på træffet enedes om at starte op med nye visioner, bl.a vha. Facebook. Der
er stadig et godt samarbejde med HY-Team.
Djursland (DJU): Ingen til stede.
De Flyvende Citroner (DFC): Ingen til stede.
Fyn (FYN ) (pt. 60 medl.) 22-25 maj 2015 Nordisk Grænsetræf i Norge. 12-28 juli: Raid Polar CirclePoland. Der deltog 16 biler. Det var også en stor oplevelse at komme til Baltikum igen. 28. juli – 2.
august fandt det 21. verdenstræf for 2CV-venner så sted i Torun, Polen. Der var ca. 2651 biler heraf
39 fra Danmark. Det var et hyggeligt træf og stedet var velegnet. 21.-23. august 2015: Fynstræf i
Sandager hos Jørgen Bang.19. september: Værkstedsdag i Køng. 7. november holdt Fynsklubben
Generalforsamling hos Karen & Troels i Nårup. Årets juletræstur fandt sted i Magtenbølle 13.
december. 27. februar 2016: Vinterværkstedsdag hos Helmut i Haarby. 24-28 marts Påsketræf i
Rôtgesbüttel v. Braunsweig. 13- 16 maj Nordisk Grænsetræf. Det kommer til at finde sted på
samme campingplads som i 2012, nemlig Guldager Camping i Saltum. Stedet har skiftet ejere, men
vi er meget velkomne! Mette & Erling samt Dan & Karen står for træffet.
Midtjylland (MIJ) pt. 13 medl. Knud Bramming: Kredsen holder i år ikke pinsetræf, har fortsat
juletræstur i december sammen med NVJ og TRE.
Nordvestjylland (NVJ) pt. 30 medl. Gl. Jørgen: Mange medlemsmøder, meget få bil-relaterede
arrangementer, bl.a. skøjtetur, besøg i flamingo-park og krigsmuseet i Thyborøn. Har
arrangementer hver måned med 10 – 12 deltagere.
Sydhavsøerne (SHØ) pt. 37 medl. Per Buus: Gruppen har et stort opland, 8 årlige klubaftener har
afholdt julehygge hos Jane & Viggo med lysshow og mange gaver, holder Løvspringsrally i maj md.
og Sydhavstrlæf i juli og senere æbleplukketur.
Sydvestjysk (SVJ) pt. 20 medl. Peter Thomsen: Gruppen blev genopstartet ved en stiftende
generalforsamling i 2015, efter flere års dvale, har holdt værkstedsdag hos John Hoffmann i
Esbjerg, samt planlagt flere arrangementer.
Trekanten (TRE) pt. 27 medl. Kristian Jørgensen: Er glad for SVJ`start, da TRE`område på et
tidspunkt har dækket hele Sydjylland. Har månedlige. klubaftener, samt grundlovsfest og Gorms
Gæstebud, filmaften hos Peter er en stor oplevelse med masser af gamle Citroën-film.
Generalforsamling blev afholdt hos Ove Iversen. Juletræstur sammen med MIJ og NVJ, samt
strikkeaften i januar, værkstedsdag hos Ove, med adskillelse og fejlfinding på en 2CV-motor.
HY-Team (HYT) pt. 48 medl. Per Lynge: Har afholdt generalforsamling på Lolland, juletræstur i
december, Vinter Rendezvous, i juni er der en tur til Norge, hvor alle er velkomne, samt et
sommerraid i Jylland.
Meharigruppen (MEH) Morten Kjærgaard: Gruppens primære opgave er for folk med interesse i
mehari , som kan henvende sig. Der holdes et møde om året hvor bl.a. reservedele mv. diskuteres.
5. Citræfgruppens beretning: Erik Olesen: Startede med en hyggelig spisning, hvor diverse notater
blev gennembearbejdet og et program blev senere udarbejdet, herefter blev kontakten holdt via mail
og telefon.

6. Kassereren fremlægger revideret regnskab: Steen Fjeldsøe udleverede DCK`s regnskab der blev
gennemgået. Bente (HYT) havde forskellige spørgsmål, der blev besvaret. Erik Olesen havde brugt
penge på opsøgende virksomhed, samt indkøb af diverse reklame-effekter (hvor pengene fra salget
kommer tilbage i kassen) Steen havde kun positive bemærkninger til dette.
7. Fastlæggelse af grundkontingent og bladkontingent for det kommende år: Budgetforslag blev
udleveret og gennemgået for det næste ”finansår”: Det fremgik heraf at der ikke var forhøjelser af
kontingent, eller bladpris. Bente (HYT) opfordrede til forhøjelse af kontingent til 110 kr., Alfred
(CXC): en forhøjelse til 125 kr.; Lammert (CID): en forhøjelse til 150 kr. Per BUUS (SHØ): En større
forhøjelse vil koste medlemmer. Gl. Jørgen (NVJ) og Torben (MIJ) mente en forhøjelse til 125 var
passende. Bente (HYT): Vi skal hjem til grupperne og fortælle hvad de får for disse penge, bl.a. en
udfarende formand. Steen: I medlemskabet af DCK er der også incl. et medlemskab af
Motorhistorisk Samråd. Erik Olesen: Er stolt over at ”hans forbrug” bliver diskuteret og modtaget
positivt. Ved håndsoprækning var der flertal for en forhøjelse af DCK-medlemskab til 125 kr. Steen
foreslog at bladprisen skulle være uændret på 200 kr., da en forhøjelse kunne medføre at
medlemmerne ville fravælge bladet. Herefter var der flere kommentarer og forslag til at der kunne
sendes elektronisk blad til udlandet for at spare porto. Dette kan være en opgave for bladgruppen.
8. Valg af klubbens daglige ledelse:
1: Erik Olesen blev genvalgt som formand og Jan Hansen som formandssuppleant.
2: Steen Fjeldsøe blev genvalgt som kasserer og Morten Kjærgaard som kasserersuppleant.
3. Sekretær: Morten Dalgaard ville gerne fritages for posten, da han også er redaktør på DCK-delen
af bladet. Steen Hammervig (CID) blev valgt som sekretær.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Morten Kjærgaard og Per Malmgreen blev genvalgt som
revisorer og Dan Johansson som revisorsuppleant.
10. Valg af Citræfgruppe: , Lars, Grethe, Brian og Ove fortsætter alle i citræfgruppen.
11. Godkendelse af klubbens regelsæt, hvis der i det forløbne år har været ændringer: Der var ikke
ændringer.
12. Behandling af indkomne forslag:
1. Optagelse af ny interessegruppe – Berlingo. Anmodningen havde været fremlagt formanden der
havde videresendt til interessegrupperne før GF. Den nye gruppe kunne herefter godkendes af GF.
2. Ændring af §5. Forslag ved Steen Fjeldsøe blev fremlagt og Steen argumenterede for det nye
forslag, som blev godkendt.
13. Eventuelt:
Lars Reinholt (TRE) foreslog at der blev lavet en DCK-stand på bilmessen i Fredericia til foråret.
Steen Fjeldsøe fortalte at der var fremsat ønske om oprettelse af C-6 interessegruppe – vi hører
måske nærmere. Erik Olesen: Det var måske en ide for interessegrupper at købe et banner, som de
der er indkøbt af DCK, interesserede kan henvende sig til formanden. Ove Iversen (TRE): Alle er
velkomne til at benytte mine faciliteter hvis der er brug for lokaler, værksted overnatning eller
lignende. Evt. henvendelse på: 23950721. Steen Fjeldsøe: Opfordrer alle til at benytte PBS i
forbindelse med betaling af kontingent – husk også at kontrollere at beløbet bliver trukket på
kontoen!

Referent: Peter Bue Nielsen

