DANSK CITROËNKLUB
Sønderho, den 24. feb. 2019

Referat: Landsmøde i Odense
Deltagere:

Ove Iversen TRE, Jørgen Christensen NVJ, Christian Ricard NVJ, Bente Dengsø HY, Dan Lerche HY,
Albert Brinks DJU, Alfred Dengsø CX-Club, Morten Kjærgaard FYN, Brian Bokelund BER, Rosemarie
Hammervig BER, Anne – Mette Hvid Olesen SVJ, Steen Hammervig Sek,
Steen Fjeldsøe Kas, Erik Olesen Form.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Præsentation af mødedeltagere
Godkendelse af dagsorden + optælling af stemmer
Kort oplæg fra formanden
Citræf 2019
Citroën 100 år
Kassereren orienterer
Interessegrupperne orienterer
Eventuelt

Velkomst ved Erik Olesen.
Ad 1.
Dan Lerche
Ad 2.
De enkelte mødedeltagere præsenterede sig kort.
Ad 3.
Bente Dengsø har et spørgsmål. Hvem har modtaget indkaldelsen?
Bestyrelsens svar. Det har alle interessegruppernes bestyrelse (tre personer fra hver) som så kan
sendes videre til evt. interesserede.
Bente Dengsø fra HY-Team har 2 fuldmagter.
Der er så 13 stemme berettigede inkl. fuldmagter.
Dagsordenen er godkendt.
Ad 4.
Startede med bladudvalgs møde, som blev udvidet til også at omhandle opbygningen af ACDK og
fremtidigt samarbejde os tre klubber TRACTION, ID/DS og Dansk Citroënklub.
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DANSK CITROËNKLUB
Vi har været til møde ved INTERDAN med Presse/informationschef Trine Krastrup hvor alle tre
Citroën klubber deltog.
Mødet gik ud på fremtidigt samarbejde til fælles udbytte og Citroëns 100 års jubilæum her i
Danmark.
Bilmesse og brugtmarked i Fredericia d. 6-7. april, hvor de tre Citroën klubber har aftalt en stand
på over 200 m2, hvor der kommer nogle af de ældre og nyere Citroën biler på.
Så kom og vær med og få en stor oplevelse, er der nogle der vil hjælpe på standen, er I velkomne
til at deltage også.
Jeg/vi har været på Fyn til velkomment møde med medlems par nr. 500 i Dansk Citroënklub.
Som I også kan se i det sidste blad.
Sidst men ikke mindst har vi igen været til møde ved Trine Krastrup, som omhandlede Citroën 100
år og om, at vi arbejder på at det skal afholdes på Egeskov Slot, med forhåbentligt økonomisk
støtte fra Trine Krastrup.
Der tales om en dato, hvor der er åbent hus arrangement hos Citroën forhandlerne, så man kan
køre derhen i nærheden af hvor man bor.
Derefter kører man mod Egeskov Slot for at samles med alle de andre Citroën folk.
Det kommer der mere om senere, da det er i støbeskeen endnu.
Nu skal det til at dreje sig om CITRÆF og fremtiden i dette Citroën år?
Godt møde for alle.
Ad 5.
Rosemarie Hammervig: Orienterede om pølsevognen som nu er helt OK. Måske nye tiltag til Slush
Ice.
Bente Dengsø og andre på mødet: Ikke begejstret for CITcoins, (”steen”).
I forhold til økonomi så har familien aldrig brugt så få penge på pladsen som sidste år pga. ”steen”.
Er også modstander af plastik penge, men byder MobilePay velkommen samt kontanter.
Steen Fjeldsøe: CITcoins blev indført, da der måtte gøres noget pga. tidligere års underskud (samt
tyveri på pladsen). Men sidste år gav det 8.000 kr. i overskud.
Steen foreslå evt. en terminal til dankort.
Morten Kjærgaard: Uddyber mulighederne om en sådan terminal.
Brian Bokelund: Foreslår at der ved hvert vagtskifte i pølsevognen udleveres ny pengekasse og den
gl. bliver afleveret og optælles.
Konklusionen på denne diskussion er, at i år vil vi leje/købe en betalingsterminal til dankort og der
er igen kontanter og MobilePay på pladsen. CITcoins afskaffes.
Ankomst onsdag er gratis. For dem som hjælper på denne dag.
Stor samtale frem og tilbage, skal Pølsevognen være der?
Selvfølgelig, men vi mangler frivillige hjælpere til pasning af pølsevognen/baren.
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Bente Dengsø udmelder, at HY-Team evt. ikke ønsker at deltage i Citræf. På baggrund af at man i
HY-Team oplevede et træf sidste år, som havde en meget dårlig stemning.
Der kunne ikke mærkes noget positivt.
Opfølgning på denne opgave udmønter sig i, at under mødet kontakter Bente Dengsø baglandet i
HY-Team pr. tlf. for orientering.
Herefter blev der meldt ud, at HY-Team alligevel godt vil deltage i Citræf 2019.
Bente Dengsø havde mødt mange efter generalforsamlingen, hvor hun gik ind og modtog posten
som suppleant for formanden, som var overvældet og glad for hendes beslutning.
HY-Team efterlyser, at der igen bliver serveret fælles morgenmad i Laden fredag-lørdag.
Uddelte arbejdes opgaver nu:
HY-Team: Fælles morgenbord fredag-lørdag.
Steen Hammervig: Grill ansvarlig alle dage, samt rengøring af grill. Tænde lejrbål hver aften.
Ove Iversen: Borde, bænke og skraldespande, tjekke skraldespande på pladsen under træffet.
Dan Lerche: Leverer Musik og ansvarlig.
Djursland: Lykkehjul og snobrød, lørdag aften.
Steen Fjeldsøe: Indskrivningen og kassemester.
Alfred Dengsø: Kontakter slagtermester, fællesspisning 100 år. Kontakter unge mennesker fra BXKlub for deltagelse i ”vis mig din bil”.
Brian Bokelund: Kontakter Jens for strøm på pladsen. Ansvarlig for pølsevognen og øl.
Trekantens Citroënklub: Ventilbane og race. Træfmærket.
Erik Olesen: Kontakter Torben Steenberg for Convoy turen, ca. 2-3 timers varighed.
Ad 6.
Citroën 100 år fejres på Citræf med fælles spisning fredag aften i Laden (indeholdt i træfprisen)
Orientering om 100 år på Egeskov Slot, som vil blive arrangeret af Citroën Danmarks
Presse/informationschef v/Trine Krastrup, hvis det skal blive til noget. Dato afventes derfra.
De tre Citroën klubber, TRACTION, ID/DS og Dansk Citroënklub arbejder med et projekt med
deltagelse på Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia Hallerne d. 6.-7. april 2019.
Vi har her en stor stand på ca. 200m2 og ca. 60m2, hvor der bliver udstillet forskellige Citroën fra
før og nu. I anledning af 100 året med Citroën.
Alfred Dengsø foreslog her til, at man kunne kontakte messen med henblik på opstilling af andre
Citroën ude på parkeringspladsen. Så publikum også udenfor hallen kan se og måske få en
prøvetur.
Alfred arbejder videre med dette.
Ove Iversen afholder arrangement Citroën 100 år på gården i Vesterhede, Refshøjvej 49, 7250
Hejnsvig
Tlf. 23 95 07 21
Ad 7.
Steen Fjeldsøe orienterede om ny Citræf hjemmeside, afløser for den side Gl. Jørgen før har styret.
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Steen Fjeldsøe præsenterede forskellige eks. på hjemmesider, som et tilbud til
interessegrupperne. Kontakt Steen for yderlige oplysninger.
Steen Fjeldsøe orienterede om økonomien på nuværende tidspunkt og den er ok.
Ad 8.
De tilstedeværende interessegrupper orienterede om afholdte og kommende arrangementer.
Se mere på Dansk Citroënklubs hjemmeside, under interessegrupperne.
Alfred Dengsø spurgte om hvordan vi måske kunne få en ny interessegruppe i gang. Han tænkte
her på Citroën BX. Dette diskuteredes og vi arbejder videre med en løsning.
Ad 9.
Her blev spurgt ind til hvordan det går med kontakt til de lokale Citroën forhandlere.
Erik Olesen svarede, at arbejdet er godt i gang og der arbejdes hen på, at de forskellige
interessegrupper vil blive kontaktet af Erik Olesen og på den måde få skabt kontakten i fællesskab.
Spørgsmål om hvad er ACI og ACDK?
Erik Olesen gav et mindre oplæg, om hvad det betyder og orienterede om, at der vil komme noget
på mail senere til alle medlemmer i Dansk Citroënklub.
Erik Olesen afsluttede mødet med stor tak til de fremmødte for deres interesse og indlæg.
Herefter sluttede mødet.
Referent:
Anne-Mette Olesen
Sydvestjysk Citroënklub
svj@danskcitroenklub.dk
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