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Generalforsamling 2018 
 

i Dansk Citroënklub på Vestbirk Camping den 12. maj 2018 

 

 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet, og åbnede for forsamlingen. 

 

Ad 1.  

Som Ordstyrer blev valgt Klaus Kolle. 

 

Ad 2.  

Der blev optalt 21 stemmeberettigede og en fuldmagt. 

 

Ad 3.  

Formandens beretning (se bilag 1) blev godkendt. 

Ove inviterede alle med interesse til at bruge hans faciliteter til evt. værkstedstræf eller lign. 

 

Ad 4. 

Sydhavsøerne. Kører som sædvanlig fint med faste møder 10 gange om året. 

Sydhavstræffet finder sted 26. – 29. juli. 

 

Fyn. Har arr. Grænsetræf . Deltaget i Portugal. Været til HY 70 års fødselsdag. 

De har ligeledes haft svejse og elkursus med stor deltagelse. 

Generalforsamlingen blev afholdt på Valdemar slot. 

Der er planer om tur til Kroatien og Raid Island. 

 

Mehari. I øjeblikket er det kun hjemmesiden der forbinder medlemmerne. Der bliver spurgt til 

problemer og der kommer svar. Det mest spurgte er hvordan man maler en mehari. Det gør 

man ikke. 

 

Midtjylland. Har kørt på lavt blus. Har deltaget i juletræstur samt har holdt julefrokost. Der 

har været indkaldt til ekstraordinær gen.forsamling med det formål at  lukke gruppen med der 

var kun 3 medlemmer der dukkede op så der var ikke mulighed for at få det igennem. Der er 

imidlertid kommet en ny bestyrelse der er begyndt at få styr på tingene. Velkommen til dem. 

 

CX. Hænger på med de andre grupper, deltager i Citroenisternes sommertræf og afholder 

værkstedsdage. 

 

Sydvestjysk. Har fået flere af de nye medlemmer med på citræf. Opfordrer andre grupper til 

at få de nye ind i varmen og få dem til at deltage aktivt i aktiviteterne. 

Ros til det IT kursus der har været afholdt på Djursland i vinters. 

 

Djursland. Har fået nye medlemmer, og hænger på. 

 

Trekanten. Afholder månedsmøder. Skal have en grundlovsfest, afholder Gorms gæstebud, 

filmaftener hvor der hygges, værkstedsaftener og de deltager i juletræsturen. 

 

Citroenisterne. Har svært ved at samle folket. Afholder 10 faste arrangementer bla. Køreture. 

Afholder et træf der nu er flyttet til Roskilde d. 17 18 19 August. 

 

AD 5.  

Citræf.  Træffet kører fint og der er megen ros til det. Der er dog en del kritik til den nye valuta 

CITcoin.  Det blev forklaret at det er blevet indført for at lette regnskabet i pølsevognen. 

Forsamlingen blev opfordret til at at komme med nye ideer til en løsning på problemerne 

omkring pølsevogn og CITcoin. Der var tale om en udlicitering. Dette blev dog afvist da en 

tidligere undersøgelse havde vist at dette var alt for dyrt. Det blev foreslået at pølsevognen 

blev sløjfet da det jo kun var en service der ikke var vital for træffet, mens andre talte for at 
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forkorte lukketiden da det var sent der opstod problemer. Citræf gruppen blev betroet at 

arbejde videre med konceptet. 

 

Ad 6.  

Regnskabet blev fremlagt. (Se bilag 2) Antallet af ekstra blade blev diskuteret. Regnskabet 

blev godkendt. 

 

Ad 7. 

Efter lidt diskussion blev det vedtaget at kontingentet skulle være uforandret men der var ikke 

helt enighed om bladets pris. Der blev snakket om hvorvidt at klubben skulle betale den 

difference der var når der blev sendt ekstra blade til bla. Udenlandske klubber. Det blev 

foreslået at lade bladet stige til 60 eller 55 kr. Der blev stemt og det blev besluttet at bladet 

fortsat skulle koste 50 kr. det betyder at det samlede beløb til medlemmer er uforandret. 

 

Ad 8 og 9. 

Formand  Erik Olesen   Genvalgt 

Formandssuppleant Bente Dengsø Sørensen Nyvalgt 

Kasserer  Steen Fjeldsøe Hansen Genvalgt 

Kasserersuppleant Morten Kjærgaard  Genvalgt 

Sekretær  Steen Munch Hammervig Genvalgt 

Revisorer  Morten Kjærgaard  Genvalgt 

Per Malmgren   Genvalgt 

Revisorsuppleant Dan Johansson  Genvalgt 

 

Under valget af Formandssuppleant opstod der problemer da Jan Hansen ikke modtog genvalg. 

Årsagen var at han ikke følte at han kunne fylde Eriks sko og derfor hellere blev skiftet ud end 

at måtte trække sig hvis der blev brug for ham. 

Der var en del diskussion om hvem der skulle nomineres og først efter en pause hvor alle fik 

lejlighed til at tale om det blev der opsat tre kandidater. 

Grete Ahm, Johnny Møllebro og Bente Dengsø Sørensen. Sidstnævnte blev valgt med alle 

stemmer. 

 

Ad 10. 

Citræfgruppen. Blev genvalgt og blev opfordret til at uddelegere lidt flere opgaver lidt 

tidligere, så der ikke blev så meget stress i tiden op til træffet. 

 

Ad 11  

Ingen Ændringer. 

 

Ad 12 

Se bilag 3, 4 og 5. 

Første forslag: Dataregistrering. Vedtaget. 

Andet forslag: Udmeldelse.  Vedtaget. 

Tredie forslag: Gratis blad  Vedtaget. 

 

Ad 13.  

Evt. 

Der blev talt om træffet og de almene problemer men intet blev henstillet til Bestyrelsen. 

Formanden takkede ordstyreren og generalforsamlingen for god ro og orden. 

 

Steen Munch Hammervig 

sekretær 
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Bilag 1 – Formandens beretning. 

 

 

Generalforsamling i DCK 2017-2018 
 
Når jeg står her i dag, vil jeg starte med at kikke bagud. 

 

Hvad er der sket siden sidste års CITRÆF? 

 

- som jeg ser det, er der sket en stor udvikling i Dansk Citroënklub - DCK. 

 

Vi har fået mange nye medlemmer og et stort velkommen til dem. Jeg vil derfor opfordre 

interesse-gruppernes formænd og bestyrelsesmedlemmer til at tage godt imod dem, og 

informere dem om det der sker i DCK. Jeg tænker her på værkstedsdage, klubaftner og ikke 

mindst træf i ind- og udland - gør jeres til, at de føler sig velkomne og tag dem gerne med i 

klubarbejdet.  

 

Måske kan nogle af dem lige det, som I har manglet og godt kan bruge. 

 

Der er siden sidste års CITRÆF afholdt klubaftner, værkstedsdage, generalforsamlinger og 

træf rundt om i Danmark, og de fleste aktiviteter har været godt besøgt. 

 

Der blev også afholdt verdenstræf for Citroën i Portugal, nærmere betegnet i byen Ericeira.  

 

Vi var fem hold fra Danmark, som deltog. Det blev en fantastisk køretur og et rigtigt godt træf.  

 

Der har været afholdt generalforsamling i Paris i AMICALE CITROËN INTERNATIONALE – ACI. 

Her er 38 lande samlet, med to repræsentanter fra hvert land. 

 

Vi havde to deltagere med fra Danmark:  

Jens Møller Nicolaisen fra Traction og Sune Friisgaard fra Dansk Citroënklub. 

 

Det vil blive for omfattende at fortælle om denne generalforsamling her; men er der nogle af 

jer, der er interesseret i at høre mere, er I velkommen til en snak bagefter. 

 

AMICALE CITROËN DANMARK – ACDK 

- hvad er nu det for noget? 

 

I korthed fortalt:  

Efter vores særudstilling i Ole Sommers Automobile Museum i Nærum forrige vinter – hvor de 

tre Citroënklubber i fællesskab arbejdede på udstillingen – besluttede vi at drøfte et eventuelt 

større samarbejde; måske at danne et ACDK, som samtidig kunne være bindeleddet til ACI’s 

repræsentanter fra Danmark. 

 

Derfor har Steen Fjeldsøe og jeg blandt andet deltaget i et fælles formandsmøde.  

Det skulle have været ligesom i ”gamle dage”, hvor det var Ellen Nørregaard fra Citroën 

Danmark A/S, som indkaldte til møde.  

 

Men nu, hvor Ellen Nørregaard er afløst af Trine Krastrup, som nu er presse og Informations 

chef for INTERDAN. 

Indkaldte vi selv til formandsmødet. 

 

Der opstod desværre en misforståelse, så Trine Krastrup mødte ikke op.  

Det har vi efterfølgende fået talt igennem med hende og er nu enige om, at vi skal bruge 

hinanden og samarbejde om både nyt og gammelt. 
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Mødet gik trods alt godt med mange gode indlæg og idéer, og vi tre Citroënklubber (Traction, 

ID/DS og DCK) har aftalt, at vi arbejder videre med tanken om at stifte et ACDK, som skal 

samle de tre Citroënklubber - og samtidig arbejde på at etablere et frugtbart samarbejde med 

INTERDAN. 

 

Jeg er efterfølgende blevet kontaktet af Trine Krastrup for at deltage i fremvisningen af den 

helt nye Citroën C4 CACTUS. Det foregik i Holte. Det var meget interessant at deltage sammen 

med journalisterne og høre på spørgsmål og svar vedrørende den nye Citroëns historie.  

 

Jeg deltog blandt andet, fordi der blev lavet en sammenligning med 2CV'en, hvor det blev 

fremhævet, at det er en stor ARV, den nye C4 CACTUS skal leve op til. Så der var mange 

spørgsmål om den ældre Citroën. Den nye Citroën var fin, men - efter min mening - uden sjæl. 

 

Alle Interessegrupperne har nu afholdt generalforsamling, så nu er det Dansk Citroënklubs tur. 

 

Derfor vil jeg slutte med at sige en meget stor tak til alle frivillige hjælpere, som har gjort et 

meget stort stykke arbejde for, at dette års CITRÆF skulle lykkes og blive en succes. 

 

Også en stor tak til alle jer som er mødt til dette års CITRÆF, og som gør jeres bedste for, at 

det bliver et rigtigt VINKEL-HYGGELIGT træf. 

 

Fortsat godt træf – og tak herfra. 
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Bilag 2 – Regnskab 2018. 

 

REGNSKAB 01.04.2017 - 31.03.2018 
    

       Indtægter     
 

Udgifter     
Kontingenter  

 
98.404,14 

 
CITRÆF - generalforsamling 0,00 

ATTRACTION 
 

76.941,00 
 

CITRÆF - udgift 920,97 
CITRÆF - indtægt 

 
0,00 

 
CITRÆF - investering 0,00 

Øvrige indtægter 
 

4.196,00 
    I alt 

 
179.541,14 

 
Møder m.m. 6.736,00 

    
DCK - formandsaktivitet 2.445,00 

       

    
Administration 29.236,11 

    
Diverse udgifter 1.594,57 

    
Porto 

 
3.709,00 

    
ATTRACTION - trykkeri 83.807,17 

    
Medlemskab 10.833,00 

    
Interessegrupper 39.017,50 

    
Renter 

 
0,00 

    
I alt 

 
178.299,32 

Overskud/underskud 
 

1.241,82 
    

       Aktiver     
 

Passiver     
Kasse 

 
0,00 

 
Kreditorer 650,00 

CITRÆF-konto 0,00 
  

Kontingenter - næste regnskabsår 149.820,48 
DCK-konto 153.126,29 

  
Egenkapital - PRIMO 1.413,99 

 GIRO 153.126,29 153.126,29 
 

Over-/underskud 1.241,82 
 Debitorer 

 
0,00 

 
Egenkapital - ULTIMO 2.655,81 2.655,81 

Aktiver i alt 
 

153.126,29 
 

Passiver i alt 153.126,29 

       Haslev, den 26. april 
2018 

     

 

 
 

       Steen Fjeldsøe Hansen 
      kasserer 
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Bilag 3 – Dataregistrering. 

 

Forslag til dataregistrering ved medlemmernes indmeldelse §4. 

 
§ 4. Klubbens opbygning - interessegrupper 
DCK er paraply for en række interessegrupper. Interessegrupperne kan f. eks. være modelgrupper, lokalkredse eller arbejdsgrupper. 
Interessegrupperne er selvstyrende. 
Medlemmerne har mulighed for indmeldelse i enhver af DCK’s interessegrupper. 
Interessegrupperne er forpligtiget til at følge DCK’s vedtægter og regelsæt. Ved misligholdelse af disse, kan interessegrupper eksklude-
res på en DCK generalforsamling. …… 

 

Ændres til: 

 
§ 4. Klubbens opbygning - interessegrupper 
DCK er paraply for en række interessegrupper. Interessegrupperne kan f. eks. være modelgrupper, lokalkredse eller arbejdsgrupper. 
Interessegrupperne er selvstyrende. 
Medlemmerne har mulighed for indmeldelse i enhver af DCK’s interessegrupper. Ved indmeldelse registreres medlemmet i et centralt 
medlemsregister med medlemsnummer, navn, adresse, emailadresse samt telefonnummer. Medlemmet skal selv via personligt login 
give tilladelse til, at øvrige medlemmer har adgang til oplysninger udover medlemsnummer og navn. 
Interessegrupperne er forpligtiget til at følge DCK’s vedtægter og regelsæt. Ved misligholdelse af disse, kan interessegrupper eksklude-
res på en DCK generalforsamling. …… 

 
 

Bilag 4 – Udmeldelse. 

 

Forslag til medlemmernes udmeldelse §6. 

 
§ 6. Udmeldelse. 
Udmeldelse foregår skriftligt ved henvendelse til DCK’s kasserer. Er kontingentet ikke indbetalt inden 31. marts, betragtes medlemska-
bet som ophørt.  

 

Ændres til: 

 
§ 6. Udmeldelse. 
Udmeldelse foregår skriftligt ved henvendelse til DCK’s kasserer senest 15. februar før næste kontingentperiode. Er kontingentet ikke 
indbetalt ved betalingsfristen, betragtes medlemskabet som ophørt pr. 31. marts og genindmeldelse kan først ske når klubbens tilgode-
havende er indfriet. Medlemmet hæfter for eventuelt tilsendt medlemsblad. 
Ved udmeldelse slettes medlemmets data i det centrale medlemsregister. 

 

 

Bilag 5 – Gratis blad. 

 

Ang. extra blade vil jeg foreslå at bladet er gratis og klubben betaler portoen. 

 

HY Team Per Lynge 


