Dansk Citroënklub

Sydhavsøernes Citroën Klub

Dansk Citroënklub blev stiftet af en flok entusiaster den 4.
september 1956. Den er dermed den ældste bilmærke-klub i
Danmark. Den startede som en 2CV klub, men er siden blevet
en klub for alle Citroën-modeller, uanset alder.

blev dannet som en selvstændig kreds den 13. januar 1976 og
dækker hele Storstrøms amt.
Fra klubbens vedtægter kan nævnes
følgende:

Klubben afholder, lokalt og på landsplan, fælles arrangementer
som værkstedsdage, kurser, besøg på virksomheder, træf i
ind- eller udland, fælles ture i forbindelse med de store
Verdenstræf, eller blot små lokale sammenkomster.

Klubbens formål er at skabe grundlag
for fælles aktiviteter i og omkring
Citroënbiler af alle modeller.

Klubben er upolitisk og har i år 2019 ca. 500 medlemmer.
Uddrag af Dansk Citroënklub’s vedtægter siger bl.a..
Klubbens formål er at danne rammen om aktiviteter i relation til
Citroën automobiler.
Klubben består af en Landsklub og et antal interessegrupper,
hvis medlemmer er medlem af landsklubben. Alle med
interesse for Citroën automobiler kan optages som medlem.
Som medlem af en eller flere interessegrupper, kan man
desuden abonnere på landsklub-bladet ATTRACTION, der
udkommer 4 gange om året. Desuden har man én stemme på
årsmødet pr. medlemsskab.
Landsklubben varetager kontakten med Citroën Danmark og
med offentlige myndigheder. Endvidere koordinerer den
landsdækkende og internationale aktiviteter, administrerer
klubbens fællesøkonomi og ikke mindst er medudgiver af de
danske Citroënklubbers fælles blad, ATTRACTION, der
udkommer 4 gange årligt.

Aktiviteterne kan omfatte sammenkomster af forskellig art, såsom konkurrencer, værkstedsdage
med lettere justeringer og/eller reparationer, udveksling af
tekniske erfaringer, udflugter og ture på national og
international basis, samt færdselslære,
undervisning og
træning i kørefærdighed samt bevaringsarbejde for udgåede
modeller.
Klubben er en del af paraplyorganisationen
Dansk Citroënklub (se omstående side).
Det er en udpræget misforståelse, at Citroënklubben kun er for
2CV-ejere. I klubben er en hel del af nuværende og tidligere
Citroën-modeller repræsenteret, men det er ikke nogen
hemmelighed, at størstedelen af medlemmerne er ejere af Amodeller. Måske fordi der hersker en særlig ånd og glæde
blandt disse ”piger og drenge” over at eje et køretøj, som i
formgivning, teknisk tankegang og kørekomfort altid har været
og endnu er årtier foran andre bilmærker.
Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du tilmelde dig til
klubben via vor WEB-sites link til indmeldelde på
www.club-citroen.dk

eller klubbens formand Jacob Buus Sørensen på tlf. 5485 7087
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