Landsbestyrelsesmøde
Søndag, den 5. februar 2017.

hos
City Bowling, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C

Til stede var: formand Erik Olesen, kasserer Steen Fjeldsøe,
sekretær Steen Hammervig, Anne-Mette Olesen - SVJ, Jørgen
Christensen - NVJ, Anette Pedersen - NVJ, Torben Steenberg - MIJ,
Per Lynge - HYT, Karen Valeur - FYN, Albert Brinks - DJU, Alfred
Dengsø - CXC, Grete Ahm - BER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Formanden orienterer.
5. Kassereren orienterer.
6. Interessegrupperne orienterer.
7. Status vedr. interessegrupperne.
8. Drøftelse af Citræf og øvrige træf i 2017, hvor DCK er/bør
være involveret.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt
Erik bød velkommen til landsbestyrelsesmødet og takkede for den
store opbakning til mødet.
1.
Torben Steenberg blev foreslået og valgt til dirigent.
2.
Steen Hammervig blev valgt som referent.
3.
Torben takkede for valg og efter en præsentation, hvor deltagerne
fortalte hvem de repræsenterede, blev mødet konstateret lovligt
indvarslet og beslutningsdygtigt.
4.
Vi gik nu til formandens orientering.
Da der ikke har været holdt landsbestyrelsesmøde siden 2012
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mente formanden, at tiden var inde, da der er sket meget i Dansk
Citroënklubs regi.
Der er i 2016 afholdt flere bestyrelsesmøder - både på telefon men
også hvor vi har været samlet. Der er lavet referat af de vigtige
beslutninger og de er sendt til hovedbestyrelsen.
Formanden har ligeledes kontakt til redaktionen på vor del af
ATTRACTION.
Redaktionen har for at lette indsendelse af materiale til bladet
udfærdiget en brugsanvisning, der kan læses i det udleverede
materiale på mødet.
I det forgangne år har vi desværre måttet sige farvel til Ellen
Nørgaard som Informationschef i Citroën Danmark A/S, men vi har
ved samme lejlighed budt Ellen velkommen som æresmedlem i
Dansk Citroënklub.
Der blev udleveret en skrivelse fra afskedsreceptionen til deltagerne
på mødet.
Formanden har på sine besøg rundt i alle interessegrupperne
oplevet et behov for at mødes og få en god snak om hvad der sker,
og hvad der skal ske i fremtiden.
Det er hans intention at øge samarbejdet i interessegrupperne og
informere herom.
En måde at gøre det på kan være ved at besøge dem og deltage i
deres arrangementer.
For eksempel har Berlingogruppen søgt om hjælp hos de andre
grupper til at udbrede nyheden om Berlingogruppen, således at de
kan få flere medlemmer.
Den daglige ledelse har været en tur på Djursland. Her var man i
interessegruppen kørt lidt fast i arbejdet, og der var blandt andet
ikke afholdt generalforsamling. Der er nu valgt en ny bestyrelse og
den er klar til at tage fat og ser frem til sommerens komme. Stort
tillykke herfra.
Meharigruppen har også en udfordring, da gruppens kontaktperson
har meddelt, at han ønsker at overdrage funktionen til en ny
person. Gruppen har i dag 36 medlemmer, og der mangler hjælp til
at samle en bestyrelse.

Landsbestyrelsesmøde, den 5. februar 2017

Side 2

Der har været en stor medlemstilgang i Dansk Citroënklub og i
interessegrupperne.
Til de nye medlemmer bliver der sendt et velkomstbrev, og
interessegrupper og bestyrelse bliver orienteret om det nye
medlem.
Grunden til den store fremgang kan skyldes stor aktivitet ude i
landet, hvor Dansk Citroënklub har deltaget. Der har været flere
artikler om Dansk Citroënklub og vore arrangementer, og
Motorhistorisk Samråd har for eksempel henvendt sig for at få en
forklaring på vor fremgang.
Der rører sig også noget i Amicale Citroën International, som i dag
er repræsenteret i 38 lande og materiale fra ACI var udleveret med
dagsorden.
På formandsmødet, der blev holdt før jul med de to andre klubber
TAD og ID/DS, blev Sune Friisgaard fra Citroënisterne valgt som ny
repræsentant til ACI. Sammen med Jens Møller Nicolaisen fra TAD
skal Sune deltage i møderne og orientere klubberne om de
forskellige tiltag i ACI. Jens har været dansk repræsentant i ACI i
mange år og har derfor stor erfaring her.
Da mange efterlyser en digital træfkalender, efterlyser Dansk
Citroënklub en person, der vil have interesse i at lave en
træfkalender for ind- og udland. En vi kan bruge på hjemmesiden
og i bladet.
Som afslutning fortalte formanden, at alle de tiltag og aktiviteter
han havde lavet i det forgangne år, såsom besøg i
interessegrupperne, opsætning af særudstilling på Ole Sommers
Automobile Museum, har kostet Dansk Citroënklub penge. Derfor
spurgte han om grupperne ønskede den aktivitet, og om han skulle
fortsætte med den.
Formandens orientering var herefter slut, og det blev tid til
kommentarer.
Citroën Danmark A/S har tidligere støttet op om udgifterne i
forbindelse med ACI, men dette kan ikke forventes i fremtiden.
Dansk Citroënklub må selv bære en del af udgifterne til at sende de
to repræsentanter til Årsmødet. ACI prøver at oprette en pulje til at
hjælpe men aktiviteten er blevet mindre.
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Karen mener at vi skal fortsætte som medlemmer. Det giver
respekt og øger sammenholdet i udlandet.
Alfred påpeger at det er vigtigt at vi ved hvad det koster og hvad vi
får ud af vores penge.
Med hensyn til træfkalender fortæller Karen, at der længe har
været totalt tørlagt på diverse siders træfkalendere. Der er dog
dukket en smule op for nylig.
Alle mener at det er en god ide at forske lidt videre på de
udenlandske hjemmesider for at finde ud af, om det ikke er muligt
at få nogen information.
Karen sender et blad med en træfkalender til Steen F.
Det blev besluttet at vi ikke skal have en træfkalender i vores blad.
Det blev besluttet at der skulle laves link på vores hjemmeside til
de udenlandske træfkalendere. Desuden skal der laves en fast
annonce med links i bladet.
Formanden foreslog at spørge ACI om en fælles kalender og alle
svarede JA.
Hvad skal vi gøre for at hjælpe Meharigruppen? Torben foreslår at
der indkaldes til et møde i Mehari. Han vil bede Allan Abkjær om at
lave en håndbog om Mehari, da han tidligere har lavet en og han
nok er den i landet, der ved mest om Mehari.
5.
Kassereren fortalte at det nye regnskab er ved at være klar og at
alle, der skal være medlem i det kommende år skal være indmeldt
inden den 12. februar, for dér vil de blive indberettet til PBS til
udsendelse af opkrævning. De der ikke er tilmeldt til dette vil ikke
automatisk få tilsendt opkrævning.
Nye medlemmer bliver opfordret til at tilmelde sig PBS da det letter
ekspeditionen en hel del.
Vi er pt. 450 medlemmer i klubben.
Der blev så opfordret til at grupperne tog sig af de nye medlemmer,
da der havde været nogle episoder hvor nye havde følt sig udenfor,
når de kom til møder, og efterfølgende meldte sig ud.
Alfred ville nu vide om hvor mange der brugte PBS. Kassereren
anslog det til at være ca. 25 %.
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Formanden informerede om, at han i sit brev til nye medlemmer
opfordrede til at tilmelde sig PBS. Han fortalte tillige, at det kostede
32 kr. at sende brev inklusiv et eksemplar af ATTRACTION, men at
det var de penge værd.
6.
Vi gik herefter over til interessegruppernes beretninger.
HY team
Holder HYs 70 års fødselsdag 31. august til 3. september i
Skælskør. Det bliver afholdt i samarbejde med Bushistorisk
museum.
Der blev foreslået at de afholdt Gorms Gæstebud samtidig for at slå
to fluer med et smæk. Det blev taget op til senere overvejelse.
Der bliver afholdt et forårsklargørings møde i april. Datoen kommer
senere.
CX
Der er meget stille i gruppen men de vil gerne være med i HY
teams arrangementer.
Der blev afholdt en juletræstur sidste år og CX har planer om at
lave en igen i år da det var en stor succes.
Sydvestjysk
Der er 24 medlemmer i gruppen. De ønsker mere synlighed i
gruppen og vil meget gerne have mulighed for at deltage i andre
gruppers aktiviteter.
Sydhavsøerne
Der bliver udgivet en folder med aktiviteter 2 gange om året, hvor
alle kan læse hvad der skal ske. Det er rart med et stykke papir i
hånden, så man kan føle man er en del af et fællesskab.
Der bliver afholdt klubaften næsten hver måned, og kalenderen er
meget populær.
Et af årets højdepunkter er sommertræffet, der foregår sidste
weekend i juli på campingpladsen Ulslev Strandcamping, der ligger
lige ud til vandet. Alle er velkomne.
Herefter delte Steen F. flyers ud til Berlingo, Mehari og DJU. Han
meddeler at han er villig til at lave flyers til de andre grupper mod
at få dækket omkostningerne.
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Berlingo
Dette er en ny gruppe der prøver at starte en interesse op for ejere
af Berlingo.
Gruppen er landsdækkende og ønsker at få lidt aktiviteter på tværs
af grupperne for at få lidt sammenhold. Der vil blive afholdt et
minitræf i Løgstør i september.
Der er 12 medlemmer og de søger at komme til Citræf for at vise
flaget.
HY team meddeler nu at de gerne vil have hjælp til HY raid der
foregår i hele landet og som starter i Løgstør. Berlingo er med på
ideen.
Karen fra Fyn vil gerne have en melding om hvornår Raidet kommer
til Fyn, da hun gerne vil involveres i arrangementet.
Djursland
Holder første møde med konstituering af bestyrelsen på torsdag
den 9. februar.
Midtjylland
Venøtræffet holdes ikke mere.
Juletræsturen var en dundrende succes. Der kom 90 personer i 35
biler fra 9 forskellige klubber. Den vil helt sikkert blive afholdt igen i
år.
De havde prøvet en ny tilgang til generalforsamlingen og afholdt
julefrokost samtidig. Det var ikke løsningen på problemet med
manglende tilslutning.
Juletræsturen vil blive afholdt 1. eller 2. weekend i december og
Sydvestjysk, Berlingo og Trekanten vil blive involveret.
Fyn
Karen fortæller at det med papir i hånden er en del af succesen på
Fyn. Det bruges til at reklamere for træf og juletræsture m.m.
De afholder 5-6 værkstedsdage om året og selv om de har et mere
eller mindre fast sted, så har de mulighed for at låne flere
opvarmede værksteder til afholdelse af værkstedsdagene.
I 2016 var det Fyn, der arrangerede Nordisk grænsetræf. Det blev
en virkelig succes, og overskuddet fra træffet vil blive overdraget til
arrangørerne af grænsetræf i 2020.
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Fynstræf og Raid vil blive afholdt 25.-27. august.
Fyn har mailadresser til alle medlemmer og udsender nyheder, der
opleves som noget positivt.
Der er 60 medlemmer.
Nordvestjylland
De har forsøgt med en skøjtetur, men da der ingen tilmeldinger
kom, vil det ikke blive gentaget.
Der skulle have været afholdt et møde i dag (Søndag 2. februar)
men da arrangørerne af Landsbestyrelsesmødet ikke mente, at de
kunne flytte deres møde, så var NVJ nødsaget til at gøre det.
Der bliver arrangeret noget hver måned og det bliver annonceret på
hjemmesiden. Der bliver sendt en reminder ca. en uge før til
medlemmerne.
Der er flere der ønsker en mailingliste til nyheder, og bestyrelsen
oplyser at der bliver arbejdet med opgaven. Hvordan det skal
udformes er under overvejelse.
Alfred fortæller at der vil blive afholdt PC kurser for alle
interesserede forskellige steder i landet, hvor mail og andre
problemer vil blive belyst.
7.
Kassereren oplyser, at der i DCK pt er 533 medlemskaber.
Motorhistorisk Samråd har henvendt sig for at høre hvad vi gør,
siden vi kan øge medlemstallet.
Der er indberettet følgende medlemsantal:
 1. september 2014: 378 medlemmer
 1. september 2015: 435 medlemmer
 1. september 2016: 459 medlemmer
Den kommende indmeldelses blanket til den nye sæson er på
trapperne. Den skal lige godkendes før den sættes på
hjemmesiden.
Karen spørger om der kan blive lavet en køretøjsregistrering i
medlemssystemet af hensyn til reservedels formidling mv. Dette vil
blive overvejet, da det vil koste penge.
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8.
Formanden meddeler, at CX afholder generalforsamling på Citræf
og at han vil deltage, da det er den eneste interessegruppe han
mangler.
Der blev efterlyst nye ideer til Citræf. Alfred tilbyder, at han og hans
hold gerne vil lave det sædvanlige festbord, hvis de kan få lidt
hjælp til at udføre nogle af opgaverne.
Ventildækselrace er et absolut must. Det var en stor succes - både
bygning af racer og selve løbet - selv om det ikke var ideelt vejr.
Der blev i den anledning henstillet til at man gerne måtte prøve at
finde flere dæksler.
9.
Ingen indkomne forslag.
10.
Redaktionen på ATTRACTION har sendt en side med beskrivelse af
formater på tekst og billeder, så det er lettere at gå til for
redaktionen samt en opfordring til alle om at sende materiale til
bladet.
Der blev nævnt at det vil være en del af det PC kursus der kommer.
Det blev foreslået at man kunne prøve at samarbejde med andre
beslægtede klubber som for eksempel Traktor klubber eller knallert
og motorcykelklubber (veteran).
Det blev nævnt, at der på Gavnø bliver afholdt et træf for Franske
biler og der kan man lufte ideen. Her er der i forvejen et godt
samarbejde imellem de involverede klubber.
Det blev påpeget at vi skal passe på vores integritet, da der er stor
forskel på de forskellige klubbers formål og entusiasme.
Med alt gennemdrøftet tog formanden nu ordet til en afsluttende
bemærkning.
Han lagde op til at man evt. kunne lade formanden automatisk
være medlem af alle grupper, så han havde mulighed for at følge
aktiviteterne og deltage i gruppernes møder.
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Til sidst takkede han alle deltagerne for den iver de havde lagt for
dagen under mødet, samt den positive indstilling som alle havde
medbragt hjemmefra.
Mødet sluttede i god ro og orden.
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