DANSK CITROËNKLUB

Referat af generalforsamling 26.09.2021

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent.
Optælling af stemmer og fuldmagter.
Formandens beretning fra det forløbne år.
Interessegrupperne beretninger.
Citræfgruppens beretning.
Kassereren fremlægger revideret regnskab.
Fastlæggelse af grundkontingent og bladkontingent for det kommende år.
Valg af klubbens daglige ledelse.
a: Formand og personlig suppleant.
b: Kasserer og personlig suppleant.
c: Sekretær
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Valg af eksterne suppleanter.
Valg af Citræfgruppe.
Godkendelse af klubbens regelsæt, hvis der i det forløbne år har været ændringer.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad 1. Klaus Kolle blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
Ad 2. Der optaltes 28 stemmer samt 2 fuldmagter.
Ad 3. Formandens beretning vedhæftes. Kjeld Paaske spurgte til Landsbestyrelsen. Thorstein Jørgensen
spurgte til ACDK. Formanden: Der har været afholdt fællesmøder om at samle de tre klubber i én, men det
er gået i stå pga. Corona. Der kommer dog snart et nyt fællesmøde med dette punkt på dagsordenen.
Ad 4. Interessegruppernes beretninger:
BER, 16 medl.: Rosemarie Hammervig: Ingen aktivitet pga. Corona.
CID, 104 medl.: Kjeld Paaske: Holdt sommertræf i Roskilde i 2020, Vis din bil ved Gefionspringvandet og
køretur med krobesøg i år. Kjeld takkede Morten Kjærgaard for det flotte medlemsblad Attraction.
CXC, 19 medl.: Alfred Dengsø: Ingen aktivitet pga. Corona.
DFC, 25 medl.: Briand de la Motte: Ingen aktivitet pga. Corona.
DJU, 28 medl.: Albert Brinks: Ingen aktivitet pga. Corona.
FYN, 72 medl.: Karen Valeur: Efter Helmuths død viderefører Jane og Henrik værkstedet, og værkstedstræf
kan fortsætte der. Der var Fynstræf i Grønderup i år med 20 biler. Turen til Island i 2020 aflyst men
planlægges gennemført i juli 2022. Danmark står for Nordisk Grænsetræf i pinsen 2022 og holdes ved
Limfjorden. Karen fylder rundt og holder åbent hus, se FYN’s hjemmeside.
HYT, 55 medl.: Bente Dengsø: Noget lykkedes i 2020, bl.a. generalforsamling, jubilæum og norgestur.
MIJ, 35 medl.: Leif Jakobsen: Har fået vendt skuden. De er nu 35 medlemmer. Har holdt enkelte ture, bl.a.
den årlige til Himmelbjerget samt værkstedsdage.
NVJ, 40 medl.: Kurt Poulsen: Kun få aflysninger i de månedlige arrangementer. Har bl.a. været på Børglum
Kloster, Rubjerg Knude og Den Genfundne Bro.
SHØ, 46 medl.: Steen Fjeldsøe Hansen: Interessegruppen holder pause i januar, juli og august. Ellers
arrangement første onsdag i måneden samt to gange træf på Falster i 2020 og 2021.
SVJ, Anne-Mette Hvid Olesen: Har også haft aflysninger, men har holdt minitræf og ture. 1. september
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besøgte dronning Margrethe Fanø, og der var flere besøg af Citroën-folk til begivenheden. Der holdes
generalforsamling 14. november hos Anders Breinholt.
TRE, 22 medl.: Lars Reinholt: Da Team Rynkeby ikke kunne køre til Paris i år, holdt TRE et arrangement for
dem i det nye autohus nord for Vejle den 17. juli. Desuden enkelte arrangementer, herunder Gorms
Gæstebud.
Ad 5. Citræfgruppens beretning ved Rosemarie Hammervig: Der har ikke været afholdt Citræf de seneste to
år. Næste år bliver det den 25.-29. maj. Campingplads og pølsevogn er på plads. Alt andet mangler. Der skal
findes en afløser for Alfred, som hidtil har stået for den fælles middag, morgenmad. m.m. Det blev foreslået
at lade en lokal slagter levere maden, en model som bruges i flere interessegrupper. Alfred foreslog at
nulstille træffet til gamle dages koncept med langborde og fælles tilberedning af egen mad. Bente Dengsø
foreslog, at de arbejdsomme M/K’er får mere hjælp, det er meget få, der hjælper til. Især til oprydning har
der manglet hænder. Lars Lindskov luftede en idé om at betale sig fra det ved at lade lokale spejdere,
produktionsskoler eller lign. klare opgaverne.
Det besluttedes, at gruppen selv finder løsningerne.
Erik Olesen udtrykte en stor tak til Kristian Jørgensen, TRE, for Citræfmærkerne 2020 og 2021, Disse
mærker fik de tilstedeværende udleveret, fordi dagens møde er en slags erstatning for to aflyste Citræf.
Ad6. Kassereren aflagde på denne generalforsamling regnskab for både 2019/20 og 2020/21.
Til spørgsmålet om adskillelsen af indtægter for kontingent og medlemsbladet Attraktion blev forklaret, at
ikke alle medlemmer (ca. 100) ønsker at abonnere på Attraction. Til spørgsmålet om soliditeten blev det
forklaret, at vi kan betale leverandører uden at kassereren skal lægge ud for klubben, som det var tilfældet
det år, Steen Fjeldsøe blev kasserer!
Kjeld Paaske fortalte, at CID har to konti: én til dagligt brug, som kassereren umiddelbart kan benytte - og
én som rummer klubbens opsparing, og som ved brug kræver underskrifter af bestyrelsen. Formanden
synes, det er et godt forslag og opfordrer til at stille forslag til vedtægtsændring på næste
generalforsamling.
Forsamlingen diskuterede betalingsmønstre på baggrund af, at temmelig mange medlemmer skal have
påmindelser vedr. betalingen. Medlemmerne opfordres kraftigt til at benytte PBS.
Morten Kjærgaard oplyste, at Attraction trykkes med et sidetal på op til 64. Kommer der flere sider på,
stiger portoen meget kraftigt.
Interessegrupperne kan i øvrigt rekvirere flere blade til reklame/agitationsbrug mod at betale for
forsendelsen.
Ad 7. Den daglige ledelse foreslog grundkontingent og bladkontingent uændret. Det blev vedtaget.
Ad 8. Valg af daglig ledelse:
a: Formanden, Erik Olesen, genopstillede og blev valgt. Men ved generalforsamlingen i 2022 - ifm. Citræf ønsker Erik Olesen at fratræde formandsposten, og modtager derfor ikke genvalg.
Da formandssuppleant Bente Dengsø ikke genopstillede, blev Karen Valeur valgt.
b: Kassereren, Steen Fjeldsøe Hansen, genopstillede og blev valgt.
Kasserersuppleant Morten Kjærgaard blev genvalgt
c: Jørgen Hansen stillede op som ny sekretær og blev valgt.
Ad 9. Valg af revisorer:
Per Malmgren og Morten Kjærgaard blev genvalgt som revisorer.
Dan Johansson blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Ad 10. Valg af eksterne repræsentanter:
Morten Dalgaard og Dan Lerche blev valgt til MhS (Motorhistorisk Samråd).
Thorstein Jørgensen blev nyvalgt til ACI.
Ad 11. Valg af Citræfgruppe:
Brian Bokelund, Rosemarie Hammervig, Steen Fjeldsøe Hansen, Ove Iversen, Grethe Ahm, Lars Reinholt,
Steen Hammervig og Christian Hammervig blev valgt.
Ad 12. Der er i perioden siden seneste generalforsamling ikke foretaget ændringer i klubbens regelsæt.
Ad 13. Der var indkommet ét forslag til vedtægtsændring: I §3 henvises til ”Citroën Danmark A/S”.
Aktieselskabet eksisterer ikke mere, men begrebet ”Citroën Danmark” består. Derfor foreslås at slette
”A/S”. Det blev vedtaget.
Ad 14. Eventuelt:
Morten Kjærgaard: Ny kalender på hjemmesiden er ved at være på plads.
Leif Jakobsen: Ny interessegruppe for Cactus? Karen Valeur: Så er det en god idé at deltage i træf og lign. og
møde ligesindede for at vurdere, om tanken kan realiseres.
Dan Johansson berettede, at Mette og Erling ville aflastes delvis for Nordisk Grænsetræf.
Jan Stevnsborg tilmeldte sig Citræf og vil gerne deltage i arbejdet.
Dan Lerche oplyste, at der er tilmeldt 40 til værkstedstræf 1.-3. oktober på Dalgården.
Lars Reinholt: Der er tilmelding til FUR-træf, men ikke til Gorms Gæstebud.
Formanden oplyste, at der ikke skal tilmeldes til Citræf, men vil gerne have tilkendegivelser.
Ref. Jørgen Hansen
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