
Formandens beretning 
 

Når vi ser tilbage på året, som er gået, er der sket vældig meget. 

Vi har fået mange, nye medlemmer - men det vil vores kasserer fortælle mere om. 

Jeg har valgt at dele beretningen op i 4 afsnit: 
 
Aktiviteter 
Citroëns 100-års jubilæum 
Bilmessen i Fredericia og 
Citroëns forhandlere 
 

Aktiviteter 

Mit ønske om bedre kommunikation i DCK er lykkedes rigtigt godt med bl.a. 2 landsbestyrelses-
møder i Odense; ét i november 2018 og ét i februar måned i år; begge møder med mange, positive 
deltagere. 

Af gode, faste traditioner kan nævnes værkstedsdage mange steder rundt om i landet, 
juletræsture med julehygge forskellige steder – spændende at følge med i. 

Jeg har selv været på udflugter i ind- og udland og mødt mange, søde mennesker, som har vist stor 
interesse for, hvad der rører sig i Dansk Citroënklub.  

I foråret kom der gang i den med flere møder i København vedr. blad, ACDK og 100-året for 
Citroën. 

Der har også været dags-udflugter 
NVJ startede med en tur til Tørskin Grusgrav, Egtved, hvor der var træf for franske bilermærker. 

Gl. Jørgen ringede til mig og spurgte, hvad det var for noget - og det fik vi en god snak om. 
Det fik mig til at sende en mail ud til tre interessegrupper - MIJ, TRE og SVJ - om det ikke kunne 
være spændene at mødes med NVJ i Tørskin Grusgrav og se på franske biler? 

Det blev til, at vi mødtes 24 Citroën’er sammen med mange andre franske bilmærker. 
Også her fik DCK et par nye medlemmer - en rigtig god dag som beviser, at et samarbejde mellem 
interessegrupper kan blive til en god oplevelse. 

Citræfgruppen 
har igen i år udført et stort stykke arbejde for, at dette års Citræf skal blive endnu en succes. 
Men da der jo gerne skal komme flere Citræf fremover, bør I alvorligt overveje punktet i 
dagsordenen ”Valg til Citræfgruppe” - kunne det ikke være noget for dig at yde en indsats her? 

Det er en meget vigtig og interessant gruppe at være en del af og have medindflydelse på. 
Med dette vil jeg sige en stor tak til alle i Citræfgruppen – også tak til de frivillige træf-hjælpere. 
Uden jer var det ikke gået. Som tidligere meddelt genopstiller jeg - efter 6 år - ikke til gruppen. 
 

Vedr. Citroëns 100-års jubilæum 

Trine Krastrup, som er presse- og informationschef hos Interdan/Citroën Danmark, har vi haft et 
par møder med vedr. 100-års jubilæet, som skulle fejres på Egeskov Slot på Fyn - Fyns næststørste 
turistattraktion. Slottet ligger nær Kværndrup - syd for Ringe. Slottet rummer blandt meget andet 
veteranbil, -motorcykel, -fly og Falck-museum og besøges årligt af flere end 240.000 gæster.  
I øvrigt er ejeren, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, medlem af Dansk Citroënklub. 



Trine Krastrup havde ansvaret for at få dette arrangement på hjul. De tre Citroën-klubber har 
tilbudt at være Citroën Danmark behjælpelig.  

Men en tilbagemelding fra Trine Krastrup, Interdan/Citroën Danmark, er udeblevet. Det tolker vi 
på den måde, at Interdan ikke ønsker dette arrangement med os som hjælpere.  

Således er status dags dato vedr. fejringen af 100-års-jubilaren: 
Et spirende samarbejde mellem Citroën-importøren, Interdan, og de tre Citroën-klubber om et 
festligt jubilæums-arrangement på Egeskov Slot - med Interdan som arrangør - er droppet. 

Interdan/Citroën Danmark har skiftet spor, og vælger nu (har vi hørt) en åbent-hus-weekend den 
15. og 16. juni hos forhandlerne med 100-års jubilæet som ”trækplaster” - det var, hvad det kunne 
blive til ..! 

Men Dansk Citroën IDDS Klub arbejder på at afholde deres generalforsamling på Egeskov Slot, og 
hvis det bliver til noget, er en jubilæumsfestlighed i den forbindelse så noget DCK kan og vil bakke 
op om? - gerne sammen med Traction Danmark. Det kunne blive super festligt – og måske kunne 
pressen gøres interesseret. De kommer jo nok ikke til en ”åbent-hus-weekend”!  
Men som med så meget andet handler det bl.a. om økonomi, og det vil vores ansvarsbevidste 
kasserer Steen Fjeldsøe komme nærmere ind på. 
 

Bilmesse & Brugtmarked 2019 i Fredericia 

Vi - de tre Citroën-klubber - har i fællesskab deltaget i en vellykket Bilmesse & Brugtmarked i 
Fredericia. Vor store, interessante Citroën-stand havde en optimal placering og fik stor 
opmærksomhed fra messens besøgende. Som ved ethvert stort arrangement er der mange 
opgaver, som skal løses; ting der skal ”sættes på plads” - og det kræver handlekraft. 

Mange gode folk (kaldet arbejdsgruppen) fra de tre Citroën-klubber har været involveret i dette 
arbejde. Med deres store indsats er det min vurdering, at resultatet blev optimalt. 

En stor TAK for jeres hjælp, der - som jeg ser det - peger i retning af et godt og værdifuldt, 
fremtidigt samarbejde vore tre klubber imellem - her tænker jeg ACDK. 

Også tak til alle de medlemmer og kommende medlemmer som besøgte standen  
- og nogle gav en hånd med. 
 

Vedr. Citroën-forhandlere 

Steen Fjeldsøe og jeg har besøgt et par Citroën-forhandlere, hvor vi er blevet vældig godt 
modtaget og har ydermere fået nye medlemmer; det var bl.a. også idéen med besøgene, men det 
er også hensigten at gøre forhandlerne og deres medarbejdere opmæksom på vores eksistens  
- og måske kunne vi bruge og/eller hjælpe hinanden i hverdagen og ved festlige lejligheder. 

Et eksempel er lige her: 
Citroën-forhandleren i Middelfart, Preben Pedersen, havde inviteret de tre Citroën-klubber til sit 
40-års jubilæum.  
Vi kom med forskellige modeller af gamle Citroën-biler, og ydede på den måde et pænt bidrag til 
en festlig dag. Vi tror på, at sådan noget vil blive husket. 

Sammen kan vi meget mere. 

Nu er vi så her:                        God generalforsamling! 

 

Dirigenten:  Er der spørgsmål vedr. beretningen? 


