Dansk Citroënklub
Referat af generalforsamling.
Sted:
Citræf Vestbirk Camping
Dato:
lørdag den 19.maj 2012.
Deltager: 28 deltagere
1. Valg af dirigent, Torben Steenberg.
2. Ingen fuldmagter, 25 stemmer.
3. Peter Bue er glad for den positive opbakning Citroënisterne udviser. Et udvalg fra
Citroënisterne har været med til at sætte deres aftryk på vores nye vedtægter.
Dette gør en fusion mellem DCK og Citroënisterne meget nemmere.
Torben Steenberg har fået mandat til, at køre en fusion mellem DCK og Citroënisterne
færdig, da han bla. har været dybt involveret i den arbejdsgruppe, der udformede de
nye vedtægter. Dette mandat gælder forsat ved formandsskifte.
Peter understreger, at hans tid som formand for DCK, er slut og at en ny formand skal
vælges i dag, da han ikke stiller op til genvalg.
4. De Flyvende Citroner
Ikke tilstede
Sydhavsøerne
15 programsatte arrangementer i løbet af året.
38 medlemmer og nye kommer til.
Trekanten
Grundlovsfest, Fanø Træf. Samt månedsmøder hos medlemmerne og værkstedsdage.
Desuden Gorms gæstebud 1. September 2012.
23 medlemmer.
Midtjylland
Venø Træf, juletræstur i december.
Økonomien roder, Steen Fjeldsøe giver en hjælpende hånd.
16 medlemmer.
Nordvestjylland
Månedlige arrangementer. NVJ er ved at arrangere ”Vis din bil” i forbindelse med
Klassisk motorløb på Jyllands Ringen 2-3. September 2012.
25 medlemmer.
Fyn
Afholder værkstedsweekender. Medarrangører af Nordisk Grænsetræf
65 medlemmer.

Djursland
Molstræf, planlægger en Englandstur.
Generalforsamling er rykket til november 2012.

21 medlemmer.
cx-club
Vinter Rendevouz, værkstedsdage og juletræstur i samarbejde med HY-Team.
Generalforsamling pga. nye vedtægter udskudt til august 2012.
44 medlemmer og nye kommer til.
HY-Team
Ny formand, Heinz Rasmussen.
HYbohus træf, gearkasse temadag, Raid Sjælland i uge 29/30, planlagt tur til Skotland i
2013 som alternativ til verdenstræf, der udover spontane eftermiddags-/aftenture
indkaldt via sms. Prisen på bilerne stiger, selv i udlandet, da der er få brugbare tilbage.
Medlemstal kan ikke oplyses pt., da der ikke er overblik over hvem der er medlem i
DCK.
Mehari Gruppen
Ikke tilstede.
5. Kassereren fremlægger, at vi har overskud i kassen pga. at vi hævede kontingentet ved
Landsbestyrelsesmødet i oktober 2011. Steen har været konsekvent, så ALLE har
betalt for blade de har modtaget. Medlemslisten er nu ajour.
Medlemstal 220
6. Bente Dengsø efterlyser gennemsigtighed i blad økonomien. Bladgruppen bør udmelde
en pris. Kontingent 2013 kan derfor ikke vedtages nu, men fastsættes af
Landsbestyrelsen senere.
7. Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fusion:

Flemming Schmidt Pallesen (ny)
Morten Dalgaard (* se forklaring)
Steen Fjeldsøe Hansen (genvalgt)
Søren Schmidt Hansen (ny)
Torben Steenberg (* se forklaring)

* De to funktioner ”Næstformand” og ”Fusions forhandler” er tidsbegrænsede og
bortfalder ved næste generalforsamling på Citræf 2013.
Baggrunden er den kommende fusion mellem Citroënisterne og DCK.
8. Jan Hansen (Tante Jan) og Pia Kristensen er valgt som revisorer.
Dan Johansson er valgt som suppleant.
9. Ingen ændringer
10. Ingen indkommende forslag.
11. Det blev besluttet, at indkalde til et Landsbestyrelsesmøde/ muligvis en ekstraordinær
generalforsamling i efteråret 2012, hvor Citræf 2013 arbejdsgruppen sammensættes.

Referent: Søren Schmidt Hansen

