Generalforsamling 2017
i Dansk Citroënklub på Vestbirk Camping den 27. maj 2017

Ad 1.
Formanden havde inviteret Klaus Kolle til at være ordstyrer, og da han
indvilgede, valgte forsamlingen ham.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2.
28 stemmeberettigede var mødt op og en fuldmagt var medbragt.
Ad 3.
Formanden berettede at der i det forgangne år havde været:
Nordisk grænsetræf på Guldager Camping. Træffet havde været godt besøgt,
og en stor succes.
Løvspringsrally på Sydhavsøerne.
Fanø-minitræf med deltagere fra vores nabolande.
Flensborg træf hvor der deltog 3 hold fra Danmark.
Eifel træf, som blev afholdt i Kommern med 2 danske par, blandt de 812
Citroëner, der deltog fra hele verden.
ICCCR i Holland, et meget stort træf
Fynstræffet hvor flere nye folk kom og kikkede.
Gorms gæstebud, hvor DCK`s 60 års jubilæum blev fejret på dagen.
Hy-Team`s træf på Valdemars slot med mange deltagende HY’er.
Et møde med Motorhistorisk samråd hvor Jan Hansen og Erik deltog. Et
møde der bl.a. omfattede nyvalg af bestyrelse. Der vil blive udsendt
nyhedsbreve til grupperne.
En Juletræstur med deltagelse fra alle interessegrupperne i Jylland.
En afskedsreception for Ellen Nørregaard på Ole Sommers Automobile
Museum med deltagelse fra både hendes arbejdsplads og de tre Citroën
klubber i Danmark.
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Trine Krastrup, Ellen Nørregaard´s afløser, er blevet kontaktet. Hun virker
interesseret i DCK´s arbejde og har lånt Træffet teltet, der stod ved siden af
den Jumper, som Alexander Quist fra Citroën Poul Munk Silkeborg leverede.
DCK har hjulpet ved en særudstilling på Ole Sommers Automobile Museum.
Den mest besøgte nogensinde.
Han fortalte ligeledes, at han havde deltaget i alle gruppernes
generalforsamlinger, inkluderet CX gruppens, der blev afholdt på Træffet.
Han har ligeledes medvirket ved tilvirkning af vores blad ATTRACTION, som
redaktionen gør et stort arbejde for at få trykt assisteret af Kassereren samt
de to andre grupper ID/DS og Traction.
Besøg på værkstedsdage har der også været tid til.
Han spurgte om det har været ulejligheden værd.
Selv mener han at der er kommet et bedre sammenhold mellem
interessegrupperne og bestyrelsen.
Citræf har også fået en del opmærksomhed.
Til sidst takkede han for den hjælp, der havde været til alle de opgaver, der
havde været i årets løb.
Formanden blev rost for den energi han havde lagt i arbejdet med DCK.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4.
Berlingo; er kommet godt fra start. De har pt 13 medlemmer, prøver på at
komme lidt med hos de andre grupper, men søger flere der interesserer sig
for denne skønne praktiske bil.
Citroënisterne; Der var ikke deltagelse fra CID’s ledelse, men Steen kunne
informere om, at der er en del aktiviteter hos Citroënisterne.
Desværre beskrives disse primært via Facebook, hvilket bør ændres så
medlemmerne også informeres direkte.
CX; 18 medlemmer. De kunne ønske sig lidt mere aktivitet i gruppen
De Flyvende Citroner; Der var ikke noget nyt at berette, ud over at de havde
fået nogle nye medlemmer.
Djurs; Er begyndt at røre på sig. Det går lidt trægt men er blevet lovet
opbakning af nærliggende grupper.
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Fyn; Det går strygende med megen aktivitet, og gode værkstedsdage. Der er
en god ånd i gruppen.
HY; der er 63 medlemmer og flere kommer til. Der sker en del i gruppen, der
har bl.a. været 12 biler i Norge på en god tur. De har haft Jylland rundt,
Juletræstur og værkstedsdage.
Mehari; Har 35 medlemmer, de er desværre spredt over hele landet. Dette er
en grund til, at det er så svært at få gruppen til at fungere. De søger derfor en
tovholder, der kan koordinere de tiltag der kommer, for at få så meget aktivitet
i gruppen at medlemmerne føler et sammenhold.
Midtjylland; 20 medlemmer og får stadig flere. Var med til Juletræsturen en
stor succes.
Nordvest; Planlægger arrangementer hver måned for et år ad gangen med
god tilslutning. 32 medlemmer.
Sydhavsøerne; Har 9 månedlige klubaftener samt andre arrangementer,
annonceret i deres klubblad. 40 medlemmer.
Sydvest; 23 Medlemmer, Har holdt Fanø minitræf. Var med til juletræsturen
og hjalp med hos Ole Sommers Automobile Museum.
Trekanten; har afholdt Gorms Gæstebud, filmaften, flere værkstedsdage samt
juletræsturen.
Ad 5.
Citræfgruppen beretter at de har arbejdet hele året på at få det hele op at
køre. Der har været mange problemer der er blevet løst hen af vejen, men
det lykkedes at få det hele til at køre.
Der har været tyveri på pladsen og alle på GF blev orienteret om, hvad der
var sket.
Gruppen modtager gerne flere frivillige kræfter til det praktiske arbejde.
Ad 6.
Regnskab blev fremlagt.
Det bliver mødt med bekymring af nogle medlemmer der mener at 5.000 kr.
som er kassebeholdningen ved status er for lidt.
Kassereren forklarer at den kontingentforhøjelse der blev vedtaget ved sidste
generalforsamling, først træder ind i dette år da det er de nye indbetalinger
der er de ændrede. Desuden har der været en stor udgift i forbindelse med
60 års jubilæet der ikke vil komme igen.
Regnskabet blev godkendt.
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Ad 7.
Budgettet blev gennemgået.
Da udsendelse af blad til klubber og andre i udlandet er en ret stor post blev
der spurgt om de ikke kunne blive sendt som PDF. Dette blev der sagt nej til.
Det var noget med at visse modtagere ønskede at have det trykte blad til
arkivering.
Der var på et tidspunkt nogen der ville have en reklame i bladet. Det kunne
ikke lade sig gøre på grund af formatet. Men der vil blive arbejdet videre på
sagen.
Så blev der spurgt om hvorfor vi sender blade til udlandet. De bliver sendt for
at udenlandske klubber og lign. kan holde sig ajour med hvad der sker. Der
har dog ikke været nogen respons på de blade der er blevet sendt, i den
seneste tid så formanden lovede at han ville tage kontakt til modtagerne, for
at se om de stadig var interesseret i at modtage bladet. Hvis ikke var det jo
bare spildte penge.
Budgettet blev godtaget uden yderligere spørgsmål.
Ad 8;
Hele den daglige bestyrelse er genvalgt. Det vil sige at bestyrelsen ser ud
som følger:
Formand Erik Olesen
Suppleant Jan Hansen
Kasserer Steen Fjeldsøe
Suppleant Morten Kjærgaard
Sekretær

Steen Munch Hammervig

Ad 9;
To revisorer og en suppleant blev genvalgt
Ad 10;
Erik orienterede om nødvendigheden af flere frivillige til forberedelse og
opsætning af træffet.
Den siddende gruppe blev genvalgt.
Det blev pålagt gruppen at udfærdige et budget.
Ad 11;
Der var ingen ændringer.

Side: 4
Dansk Citroënklub – referat Generalforsamling 2017

Ad 12;
1. forslag:
Der var kommet et forslag om at grupper selv skulle betale for de ekstra
blade de får tilsendt.
Forslagsstiller argumenterede herfor og forslaget gik til afstemning.
18 stemte for - 4 stemte imod - forslaget er vedtaget.
2. forslag:
Formanden kan automatisk blive medlem af grupperne.
Formanden forklarede at det var for at han kunne få større indsigt i
gruppernes arbejde.
Der var flere tilkendegivelser om at det ikke var hensigtsmæssigt da det
kunne føles som et pres fra bestyrelsen.
Formanden trak forslaget med den begrundelse, at han havde opnået en
debat om emnet, hvilket var den egentlige årsag til forslaget.
Gruppeformændene lovede at holde ham orienteret om aktiviteter og at
invitere til møder hvis de havde brug for hjælp.
3. forslag:
Der blev forslået at der blev oprettet et indmeldelsesgebyr.
Forslaget blev mødt med en del skepsis, da det i forvejen er svært at få folk til
at melde sig ind.
Kassereren oplyste, at der sendes en velkomstpakke til nye medlemmer. Nye
medlemmer kan så opfatte indmeldelsesgebyret som værende betaling for
denne ”gratis” pakke.
Forslaget blev trukket.
4. forslag:
Et forslag om at indføre et påmindelsesgebyr blev ligeledes stillet.
Forslaget blev vel modtaget og vedtaget.
Det blev pålagt kassereren at finde ud af hvad det kostede i administration og
opkræve dette ved 2. påmindelse.
Ad 13;
Der blev oplyst at der på Gavnø slot er et arrangement for Franske biler.
Dette er for alle mærker og Citroën havde naturligvis en stand.
Det er muligt at få en vederlagsfri plads.

Formanden takkede for god ro og orden.

Referent: Steen Munch Hammervig
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