Lørdag den 31. maj 2014

Referat generalforsamling Citræf
DIRIGENT
-Claus Kolle
STEMMER/fuldmagter
-stemmer = 27 fuldmagter = 3
FORMANDENSBERETNING
-et stille år. Der er ikke sket så meget. Stress jobskifte sygdom m.m. er årsagen til at vi ikke har
hørt så meget fra formanden. Formanden er nu fit for fight.
Møde i Amicale. Dansk repræsentant Jens Møller Nicolaisen i bestyrelsen har valgt at trække
sig efter mange år. Gennem gang af verdenstræf Spanien, gennemgang af World meeting i
Polen og div træf.
Mange klubber fra Japan til Frankrig. Franske klubber dominere hvilket skaber en del ballade, da
de mener de har fortrinsret.
Eksponering af DCK på tv. Programmet versus viser en 2cv med trailer vs. En hestevogn med to
heste køre om kap.
FSP har kontaktet Anne-Vibeke fra Anne-Vibeke rejser for yderligere eksponering.
FSP knytter en kommentar til Citræf 2014 og opfordre til at komme med ris/ros i kassen opstillet
til formålet.
Peter B. Undre sig over at Citroneisterne sidder til bords ved formandsmøde med de andre
klubber hos Ellen Nørregaard, da CID er sammenlagt med DCK. FSP : intet bliver besluttet på
disse møder, men FSP undre sig også. Må bero på gamle vaner.
Erik: har kuglepenne så ingen undskyldning for ikke at udfylde spørgeskemaet ris/ros ved årets
Citræf.
Gl.Jørgen: husk fortiden, mangler regnskab fra Citræf fra sidste år. Har rykket formanden uden
svar. Forslå at pølsevognen skal " udliciteres" som en forretning i sig selv så man ikke har den
udfordring økonomisk.
Karen Fyn: Karen mangler referater fra FU, Amicale. Forslag til at roterer Citræf mellem
eksisterende træf. Har noteret at siger vi Vestbirk fra, får vi det ikke igen. FSP: svare. Vedr
Citræf regnskabet ikke er kommet, klar fejl fra formandens side. Vedr. ikke at svare tilbage, klar
fejl fra formandens side. Vedr. Citræf og rotering er indstillingen klar. Citræf bør blive på
Vestbirk, da vi har været her i mange år. Gode rabatter, samt stor goodwill.
Bente Dengsø: to ting savner svar på regnskab fra sidste år. Mangler det til den daværende
styregruppe af Citræf 2013 som feedback. FSP. Anerkender og fortæller at overskuddet var på
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3.200 kr. Ikke meget i forhold til 2012 hvor overskuddet var over 21.000 kr. Men der er flere
årsager. Hvad med midtvejs møder i den. nye organisation? Afholder vi dem stadig? Formanden
vurderer om der er behov og har ikke fundet det nødvendigt.
Peter Bue: vi har så stor Goodwill, at vi kan få lov til at sælge alkohol og pølser på
campingpladsens bevilling.
Torben Steenberg: dyr plads ja, men 1.034 kr sidste år, i år 840 kr i år.
Hvis man lægger sig ind som alm. Familie på campingpladsen ville det koste over 1.400 kr.
Torbens prissammenligning viser at træffet ikke er dyrt! Så overvej om det skal flyttes.
Gl.Jørgen: forslå møde via Skype. Men hus at repræsentanter fra kredse selv kan ønske et
årsmøde.
Alfred: opfordre Karen til at komme med noge konkret.
Karen: Vi kunne lægge det sammen eksisterende træf er svaret.
Alfred: savner fastlagte møder da han oplever mudderkastning, at folk mener tingene sejler
Johnny (HY): kæmpe arbejde med et roterende træf, da man kommer ud af rutinen.
Ros ved Citræf 2014 at man bliver mødet at indtjekning ved indgangen.
Torben: mener ikke vi bør flytte træffet.
FSP: konkluderer at vi ikke kan træffe en beslutning nu, men vi kan nedsætte en arbejdsgruppe.
Alfred: ros til Karen, Torben vi savner innovativitet lad os tænke ud af boksen.
FSP: gruppen for næste år? Erik (Fanø) vil gerne være tov holder i gruppen. Torben
Bramming,Brian melder sig plus gl. Jørgen
INTERESSEGRUPPERNES BERETNINGER
CID: ingen repræsentanttanter
CX: Alfred var med til at startede gruppen da CX var hverdags bil. Tiderne ændre sig. FSP. Er
med som kasse mester. Der er ikke sket så meget i de sidste år. Det bobler dog på Sjælland.
Værkstedsfag fra næste år. Vil tage kontakt til Idds Jylland for samarbejde. Stille men vi er her.
I weekenden 6-7 sep. sammen CID jubilæum for CX / XM.
Djursland. Jan
Molstræf i sidste weekend i juli, ellers sker der ikke som meget
Flyvende citroner : ingen til stede
Fyn : masser af værkstedsdage, udflugter, bl.a. Spanien. 3 raids, Sibirien, sammen med tyske
raids venner fra pol til pol, raid Island. Forskellige restaurerings projekter. Fynstræf i weekenden
15 august. Nordiskgrænse træf i pinsen på ålandsøerne
Midtjylland: Knud B.
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Ingen tilbagegang i klubben, Venø træf i næste weekend. Juletræstur i 2013 i samspil med
trekanten.
Nordvest Jylland: gl. Jørgen
Venø træf, skulle på skøjte tur, men plusgrader ikke ingen
Værkstedsdag planlægges.
Sydhavs.
Lidt tilgang af nye medlemmer, men primært den gamle garde.
Sydhavstræf
Trekant. Christian
Månedlig møde
Grundlovsfest med grille og gå ture. Fanø mini træf hos Erik. Besøg hos Strøjers Bilsamling på
Fyn. Gorms gæstebud første weekend i september. Vedtægter er blevet tilpasset, styringen er
blevet tilpasset de nye vedtægter fra DCK og klubben har gennemgået en forenkling.
HY: Per
Ny formand i HY team. Sommer tur til Skotland, tur rundt i Danmark, 4 HY med til lastbilstræf.
September årligt generalforsamling hos Knud og Jytte. Alfred og Bente afholder juletræstur.
Vinterrendzvous rykket til Guldbjergs hus. CX / HY betaler træf gebyr for VZ i 2015 for
medlemmer af grupperne.
Åbning i Jesperhus blomsterpark HY repræsenteret.
Norgestur til telemarken er arrangeret.
Meharigruppen: ingen til stede

KASSERERENS BERETNING
- fremlægger revideret regnskab, regnskab godkendt.
Grundkontingent
- forslås fastholdt. Blad forslås fastholdt

- Blad forslås digitaliseret i fremtiden frem for udsendelse.
- Flemming Pallesen Morten Kjærgaard, Alfred Dengsø nedsat i en arbejdsgruppe vedr.
digitalisering af bladet. Vender tilbage med svar til Citræf 2015.
Valg af bestyrelse
-Formand genvalgt
-Kasserer genvalgt
-Sekretær Marianne Jensen (HY)
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
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- Morten Kjærgaard
- Per Malmgreen
- Dan Johansson suppleant
Klubbens regelsæt.
-Ingen ændringer
Behandling af indkommende forslag
-Ingen indkommende forslag.
Evt.
- bør vi have et føl til formanden? (Næstformand)

- Formanden bør uddelegere, så han/ hun kan repræsentere klubben på pladsen og ikke vaske
gryder af!!
- Ove lægger gerne lokaler til ved evt. møder.

- Er Citroneisterne "inviteret" godt nok med. Formanden tager fat i formanden fra Citroneisterne
for at sige at de er savnet på generalforsamlingen.

- Officielle program til Verdens træf i Polen er modtaget
Dirigenten takker for god ro og orden.
DCK byder på en øl i fællesteltet.

Referant: Søren Schmidt Hansen
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