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Referat Generalforsamling 2019 

 

Dagsorden. 

1. valg af dirigent 

2. Optælling af stemmer og fuldmagter. 

3. Formandens beretning. 

4. Interessegruppernes beretninger. 

5. Citræfgruppens beretning. 

6. Kasserer fremlægger revideret regnskab. 

7. Fastlæggelse af grundkontingent og bladkontingent for det kommende år. 

8. Valg af klubbens daglige ledelse. 

    a. Formand og personlig suppleant. 

    b. Kasserer og personlig suppleant. 

    c. Sekretær. 

9. Valg af revisorer og suppleant. 

10. Valg af Citræfgruppe. 

11. Godkendelse af klubbens regelsæt, hvis der i det forløbne år har været ændringer 

12. Behandling af indkomne forslag. 

13. EVT. 

 

Ad 1. 

Bestyrelsen foreslog Klaus Kolle, der blev valgt uden modkandidater. 

Herefter blev det foreslået, at punkt 12 blev rykket op før punkt 8, da der var noget i forslaget, 

der var vigtigt i det videre forløb. Dette blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger. 

Ad 2. 

Der blev optalt 39 stemmeberettigede og en fuldmagt. 

Ad 3. 

Formandens beretning – se denne. 

Kommentarer til beretning: 

Søren Rudow påpegede at man burde klage til Citroën i Frankrig om Interdans manglende 

interesse for mærkeklubberne. 

Ove Iversen beklagede, at der ikke var kommet nogen fra DCK til det arrangement han havde 

stablet på benene i anledning af 100 året. 

Der blev informeret om Interdans manglende interesse for samarbejde med DCK med hensyn 

til 100 års jubilæum. Forhandlerne skal i stedet holde åbent hus og selv finde nogle entusiaster 

til at levere nogle gamle Citroëner. 

Arrangementet på Egeskov vil blive forsøgt gennemført 7-8 september. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 4. 

NVJ : Har været på traktor museum og på Frede Jacobsens museum. Alt kører stille og roligt. 

MIJ : Har holdt Juletræstur og afholder træf på Fur. Der bliver desuden afholdt værkstedsdage. 

SVJ : Afholder værkstedsdage og arbejder på Fanø Mini Træf. Derudover deltager de i andres 

aktiviteter. 

CXC : Samarbejder med andre grupper. 

DJU : Samarbejder med de andre grupper. Laver Lykkehjul på Citræf, og er ved at planlægge 

et minitræf i Randers. 

TRE : Har afholdt Gorms gæstebud som er meget besøgt og holder desuden filmaften. 

HYT : Afholder værkstedsdage og har desuden deres årlige tur til Norge som er meget populær. 

FYN : Afholder Mehariværkstedsdag, værkstedsdage for kvinder og holder som sædvanlig 

Fynstræf, der i år foregår på Langeland i Lamaland. 

CID : Afholder ”Vis din bil” ved Gefionspringvandet og som sædvanlig et sommertræf i 

Roskilde, hvor der bliver fejret 100 Året med en middag, værkstedsdage samt et mini træf på 

Gørlev Heste og kræmmermarked. 

SHØ : Har deres månedsmøde 10 gange om året. De afholder sommertræffet som sædvanligt 

og i år bliver der 100 års middag. 



BER : Har fået ny formand Brian Bokelund. De afholder et minitræf hos Ove Iversen, alle er 

velkomne. 

Ad 5. 

Kasserer Steen informerede om sidste års Citræf og den forbedrede økonomi og fortæller 

ligeledes om, hvordan man har forsøgt at få træffet til at glide økonomisk, og at der i øvrigt er 

styr på alt, hvad der foregår. 

CITcoins er en saga blot, men var en nødvendighed på det forløbne tidspunkt. Pølsevognen er 

der fuldt styr på og alle opgaver skulle være uddelegeret. 

Ingen kommentarer. 

Ad 6. 

Kasserer Steen fremlagde det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 7. 

Der blev fremlagt et budget og Bente Dengsø opfordrede alle til at bruge PBS for at lette 

kassererens arbejde. 

Der blev fremlagt et forslag om at forhøje kontingentet til 130 kr. om året, dette blev godkendt. 

Bladet hviler i sig selv, så der er ingen ændringer her. 

Ad 12. 

Der blev fremlagt et forslag om valg af 2 repræsentanter til MHS. Forslaget blev foreslået 

ændret til valg af eksterne repræsentanter for så at sætte navn på repræsentationerne (MHS, 

ACI m.fl.) efter behov for at komme en udvikling i forkøbet. 

Den ændrede ordlyd kom på valg og den blev vedtaget med 0 stemmer imod og 1 undlod at 

stemme. 

Forslaget træder i kraft omgående. 

Andet forslag er en tilføjelse til regelsættet så ovenstående kommer til at fungere. 

Dette blev vedtaget. 

Ad 8. 

Formand Erik Olesen og suppleant Bente Dengsø – begge genvalgt 

Kasserer Steen Fjeldsøe Hansen og suppleant Morten Kjærgaard – begge genvalgt 

Sekretær Steen Hammervig genvalgt 

Ad 9. 

Revisorer Per Malmgren og Morten Kjærgaard og suppleant Dan Johansson – alle genvalgt. 

Ekstra. 

Eksterne repræsentanter: 

Der blev foreslået følgende: 

Erik Olesen (Ønsker ikke valg) 

Steen Fjeldsøe (Ønsker ikke valg) 

Jan Hansen 

Dan Lerche 

Alfred Dengsø 

Efter en skriftlig afstemning blev Dan med 33 stemmer og Alfred med 30 stemmer valgt til 

MHS. 

Jan Kvinesdal blev foreslået og valgt som repræsentant til Amicale. 

Ad 10. 

Erik Olesen ønskede ikke at fortsætte i Citræfgruppen, da han mente, at der skulle nye kræfter 

til. Han havde en ny interesseret som forslag: Jan Kvinesdal. Han præsenterede sig selv og 

blev valgt. 

Benthe Dengsø opfordrede alle til at slutte op om Citræf, så det hele ikke hænger på de få. 

Gruppen består nu af: 

Jan Kvinesdal 

Steen Fjeldsøe 

Brian Bokelund 

Grethe Ahms 

Ove Iversen 

Lars Reinhold 

Christian Munch Hammervig 

Ad 11. 

Regelsæt vedtaget. 

Ad 13. 



Ove opfordrer til at benytte hans faciliteter til træf og andre aktiviteter, da de trænger til at 

blive brugt. 

Der blev rettet en stor tak til Erik og Anne Mette for deres store arbejde med arrangementet. 

Citroënisterne giver øl til mødedeltagerne og påpeger, at der er gratis tryk til deltagerne i årets 

træf i Roskilde. Man skal bare selv medbringe trøjen, man vil have det på. 

Gammel Jørgen roser forsamlingen for den gode tone og påpeger, at det er den mest fredelige 

og positive generalforsamling han nogensinde har deltaget i. 

 

Formand Erik Olesen takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

Steen Hammervig 

sekretær 

 


