Landsmøde i Odense
Søndag, den 25. november 2018 kl. 10.00 hos City Bowling, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Præsentation af mødedeltagere
Godkendelse af dagsorden + optælling af stemmer
Kort oplæg fra formanden
Hvad skal DCK fremover
Indkomne forslag
a. Formandsaktiviteter får et budget på X kroner
b. Formanden har via sit rådighedsbeløb mulighed for at besøge hver interessegruppe hvert andet
år
7. Kassereren orienterer
8. Interessegrupperne orienterer
9. Eventuelt

Ad 1. Formanden bød velkommen og oplyste, at Søren Rudow på forhånd havde tilkendegivet at ville
varetage opgaven som dirigent. Der var ingen modkandidater.
Ad 2. Mødedeltagerne præsenterede sig selv.
Ad 3. Dagsordenen blev godkendt og stemmerne blev optalt til 13 + 3 fuldmagter.
Ad 4. Formanden holdt en kort introduktion om formålet med mødet samt hvad der var sket siden sidst.
Ad 5. Der var lavet et oplæg af formandssuppleant Bente Dengsø.
Punkterne til drøftelse lyder:
•

•

•
•

Forventningsafstemning.
• Begrundelse: For at undgå misforståelser og deraf kommende frustrationer, er det vigtigt at
få snakket om hvad der forventes i samarbejdet/kommunikationen mellem DCK og
interessegrupperne og vice versa.
Fremsendelse af mail direkte til medlemmer vedr. DCK-anliggender.
• Begrundelse: Information der synes vigtigt for DCK at komme ud til alle medlemmer, bør
sendes uden om interessegruppers kontaktpersoner. Så kommer informationerne også ud til
de medlemmer der ikke er medlem at interessegrupperne.
Repræsentanter i Motorhistorisk Samråd
• Begrundelse: Officiel tilkendegivelse fra interessegrupperne om hvem de ønsker skal
repræsentere DCK. Herunder forventninger til repræsentanterne.
DCK-medlemmer uden medlemskab af interessegrupper
• Begrundelse: Hvad kan vi gøre for at ”reklamere” for interessegrupperne? Bør der være
krav om obligatorisk medlemskab af en interessegruppe for at knytte medlemmet
til ”klublivet” i stedet for ”ingenmandsland”?

Punkt 1)
Oplægget omhandlede forventningerne af DCK. Er der brug for en forretningsorden?
Altså en plan om hvad der skal ske fremover.
Hvad er forventningerne til DCK´s daglige ledelse.
Hvad forventer ledelsen af medlemmerne, når der udsendes mails.
Her fik vi en kort information omkring indmeldelse i DCK. Det blev indskærpet at interessegrupperne skal
kontakte de nye medlemmer, så de føler sig velkomne.
Det blev påpeget, at det er vigtigt ikke at sætte krav og forventninger for højt i en evt. forretningsorden, da en
ny bestyrelse ikke skal være bundet af for høje forventninger.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal lave et oplæg til en forretningsorden, der kan
benyttes som arbejdsredskab i dagligdagen..
Oplægget skal ikke godkendes af generalforsamlingen, da forretningsordenen løbende kan ajourføres og er
et arbejdsredskab.

Punkt 2)
Omkring udsendelse af mails til medlemmerne blev det diskuteret, om det skal være interessegrupperne
eller DCK, der formidler disse.
Der er allerede grupper, der udsender mails til deres medlemmer, men de medlemmer, der ikke er medlem af
en interessegruppe, får derfor ikke al information.
Det blev efter, nogen snak til, at det skal være DCK, der udsender relevante mails til medlemmerne, Der bør
være en rubrik nederst i mailen, hvor man kan tilkendegive om man ønsker at modtage disse mails.
Punkt 3)
Er det vigtigt at deltage i Motorhistorisk Samråds årsmøde, og hvem skal deltage?
Alle mente at det er det, og det er vigtigt at repræsentanterne har en faglig baggrund.
Det blev besluttet at tage det op på generalforsamlingen til næste år og finde ud af, om der skal vælges
repræsentanter på generalforsamlingen, og hvad der skal være for krav til personen (personerne).
Det skal også tilføjes i vedtægterne. En gruppe der skal tage sig af dette spørgsmål blev nedsat.
Punkt 4)
Det blev diskuteret, om der skal være en ”medlemshverver” i interessegrupperne.
Ad 6. Indkomne forslag.
Forslag A. Formanden skal have et budget på x antal kr.
Forslaget kom fordi både formand og kasserer gerne ville have nogle retningslinjer for udbetaling af
godtgørelse af formandens aktiviteter.
Der blev bemærket, at budgettet er en accept for brug af klubbens penge og der bør udarbejdes et rimeligt
overslag over hvad pengene skal bruges til.
Der bør laves et hensigtsbeløb til brug for formanden. 10.000 kroner blev foreslået.
Forslag B. Formanden har via sit rådighedsbeløb mulighed for at besøge grupperne ca. hvert andet år.
Formand Erik Olesen mente, at det er vigtigt, at han bliver inviteret til en aktivitet og at han ikke bare kommer
af egen fri vilje. Det er så meningen, at han modtager en kvittering, når han dukker op til aktiviteten.
Det er så her vigtigt at bemærke, at revisionen er kritisk og har et par ekstra øjne til at sørge for, at udgifterne
er som de skal være. Både for Kassereren og Formandens skyld. Hvis der skal bruges ekstra penge til noget
skal Revisionen eller Formandssuppleanten tages med på råd.
Ad 7. Kassereren fremlagde et foreløbigt regnskab, som viste et forventet godt resultat.
Herefter blev der snakket lidt om almindelig økonomi og det store spørgsmål om de forhadte CITcoins blev
berørt. Der blev oplyst, at CITRÆF vil blive behandlet på et landsmøde på et senere tidspunkt.
Alle var tilfredse med regnskabet.
Ad 8. Repræsentanter for de deltagende interessegrupper orienterede hver især for status og aktiviteter i de
respektive interessegrupper.
Ad 9. Der blev på mødet snakket om Citroën’s 100 års arrangement, og det blev oplyst, at der vil komme en
stand i Fredericia Hallerne i april måned.
Vi har nået medlem nummer 500, og det skal fejres. Det er et ægtepar fra Fyn, der har udskiftet deres
Triumph Spitfire med en 2CV, da den er lettere at komme ind og ud af. De vil blive besøgt af presse og vil
modtage en gratis billet til CITRÆF.
Der blev spurgt om et møde til planlægning af CITRÆF, og det blev oplyst, at det forventes afholdt i februar
måned.
Formanden takkede for et godt møde.

Steen Munch Hammervig
Referent

