
Referat af Generalforsamling på Citræf 2013.  
 

Referent: Søren Schmidt Hansen 
Dato: lørdag den 11. maj 

1. Dirigent: Torben Stenberg 
2. Stemmer/ fuldmagter: 26 stemmer, 1 fuldmagt 
3. Formandens beretning: Flemming Schmidt Pallesen har nu siddet 1 år, som ny 

formand efter Peter Bue. Mange ting er sket det forgangne år. Vi er fusioneret med 
Citroënisterne endeligt i oktober 2012. Bestyrelsen har været udvidet med 2 
ekstraordinære poster, nemlig en næstformand og en fusionsforhandler. Disse er nu 
borte og bestyrelsen er tilbage i sin normale form, bestående af formand, kasserer og 
sekretær. Vi er nu ca. 400 medlemmer samlet under DCK paraplyen. Der har været 
afholdt årsmøde i Motorhistorisk samråd, hvor formanden, tidligere næstformand 
Morten Dalgaard og Jan Hansen deltog. Formanden har også deltaget i Årsmøde i 
AMICALE i Paris i februar 2013. Begge møder endte dog med, at bestyrelserne blev 
sprængt pga. intern uenighed, der dog ikke kan lastes vores formand. Formanden 
præsenterede de kommende store udenlandske træf, Eurocitro 2014 på Le Mans, 2cv 
Verdenstræf 2015 i Polen og ICCCR 2016 i Holland. Der skal findes en ny Citræf 
gruppe, da den nuværende gruppe ikke ønsker at fortsætte. Der findes en hvidbog, som 
kan bruges eller et nyt koncept kan opfindes. 

4.  Interessegruppernes beretning: Nordvestjylland: ikke tilstede, Djursland: Jan 
Laursen, Molstræf i juni alle er velkomne,  deltager i ”Kram & Rock” med egen stand, 
Midtjylland: Knud Bramming, det går godt i gruppen da nye medlemmer kommer til. 
Juletræstur med deltagelse fra andre grupper, Pinse træf, Trekanten: Bent Paulsen, 
Gorms Gæstebud, Fanø Minitræf 21-23 juni 2013, Fyn: Karen Valeur, 
Generalforsamling afholdt, svejsekursus hos Erling & Mette i deres nye domicil på Fyn, 
som muligvis vil danne rammen om et kommende klub værksted i fremtiden, 
værkstedsdage, Fynstræf i slutningen af juni 2013 (se hjemmeside), Raid 2cv Pyrenees 
til verdenstræffet i Spanien arrangeres IKKE af Karen & Dan, men af Phil. Karen & Dan 
kan dog hjælpe med up dates og info om turen, De Flyvende Citroner:  ingen tilstede, 
Citroënisterne: Mike Trasborg, tidligere næstformand & Søren Rudow, Vis din bil , 
julebanko i klublokalet i Nærum, Nordisk Grænsetræf, Stand i Bella Centeret i 
forbindelse med nyligt afholdt biludstilling som gav nye medlemmer, Nat rally 
planlægges (mere info kontakt Citroënisterne), Mange arrangementer i CX regi, da 
formand og næstformand køre CX, Fransk Biltræf på Gisselfelt den 2. Juni 2013, 
Sydhavsøerne: Peter (fik ikke fat i efternavn) klubmøder afholdt, Fransk Biltræf 
Gisselfelt 2. Juni 2013, deltager i Classic Autojumble & Concours de Charme den 9. juni 
2013 på Gavnø Slot, Tur til Franzosen årlige træf den 21-22 september 2013 hvor det i 
år er 25 års jubilæum, Løv springs rally, HY-Team DK: Bente Dengsø, Vinter 
Rendevouz afholdt sammen med CX-Club.dk, afholdt værkstedsweekend hos Margit & 
Per i Thisted, afholdt HYBO Hus, reservedelslageret er flyttet fra Knud til Dan Lerche 
på Djurs. Lageret administreres af formand Heinz Rasmussen og frem over vil kun 
specielle stumper lagerføres. Nye medlemmer indmeldes i DCK, CX-Club: Alfred 
Dengsø, den nye klubstruktur har kostet gruppen 10 medlemmer. Afholdt Juletræs tur 
og Vinter-Rendevous i samarbejde med HY-TeamDK. Vinter Rendevous gav underskud 
og er tidskrævende.  I fremtiden vil der være større prioritet på værkstedsdage/ 



weekender i CX-Club frem for Citræf og andre træf, da kræfterne ikke rækker til det 
hele, Mehari Gruppen: Kristian (fik ikke fat i efternavn), Allan er talsmand for 
gruppen, som er meget uformel og stadig kontingent fri. Der arbejdes på et muligt 
verdenstræf for Mehari. 

5. Kasserens beretning: Steen Fjeldsøe Hansen, et ønske om at kontingent i rengskabet 
skilles i to linjer, rent DCK medlemskab og rent Blad medlemskab, honoreres i 
fremtiden. Grundet ændringer i regnskabsperioden i forbindelse med fusionen, kan 
regnskab 2013 ikke stå alene uden at sammenholde med regnskab 2012. Vi har dog 
overskud! Blade til udenlandske medlemmer, sendes i fremtiden i kuvert, da kun 
omslaget kommer frem pga. blades vægt / dårlig hæftning. Der blev rejst et spørgsmål 
vedr. ”sorte medlemmer”, altså medlemmer uden for DCK. DETTE ER IKKE LÆNGERE 
TILLADT i fremtidige indmeldinger! Alle medlemmer SKAL i fremtiden indmeldes/ 
udmeldes via Steen! Vi er nu 422 medlemmer i DCK. Dog mangler 110 at betale 
kontingent. Rykker sendes til medlem først og der efter en kopi til den gruppe 
medlemmet tilhøre, så gruppen har overblik over, hvem der skylder. Rengskabet blev 
godkendt.  

6. Kontingent: grundkontingent af DCK er uændret = 95,- kr. pr. år, Bladpris er uændret 
= 200 kr. dog kan en evt. porto stigning lægges til bladets pris. Bladøkonomi: TAD’ s 
kasserer opkræver nu annonce kr. for de annoncer der er i bladet, da vi ikke har fået 
penge ind fra alle annoncører tidligere. DCK og IDDS kasserer er revisorer. Da man 
ikke ønsker er blad fyldt med annoncer, skal alle nye annoncører godkendes af 
formændene fra IDDS, TAD og DCK i fremtiden. IDDS er nu også med i 
medlemsregisteret.  

7. Valg af klubbens daglige ledelse: Flemming Schmidt Pallesen modtog genvalg som 
formand, Steen Fjeldsøe Hansen modtog genvalg som kasserer, Søren Schmidt Hansen 
modtag genvalg som sekretær. 

8. Valg af revisor/ revisorsuppleant: Revisorer, Morten Kjærgaard (kasserer Fyn) og 
Per Malmgreen (kasserer Sydhavsøerne) Revisorsuppleant: Dan (Fyn) 

9. Evt.: Karen omdelte en flyer vedr. Raid 2cv Pyrenees 2013 og fortale om, at der er en 
let tur og en krævende tur for de eventyrlystne. Et spørgsmål om udvigelse af 
medlemsregisteret til også at omfatte bil model, blev rejst. Dette er ikke aktuelt lige nu 
og vil i så fald ikke være ”gratis” at udvikle. Ny kontakt person i Nordjyllands gruppen 
er Bo Engmann. Tillykke til Bo og vi glæder os til at der igen kommer aktivitet i 
området efter mange års tilstand. Ny Citræf gruppe skal dannes, da den nuværende 
ønsker at takke af. På nuværende tidspunkt har følgende personer meldt sig: Torben 
Steenberg, Knud Bramming og Erik Olsen. Flemming Schmidt Pallesen er tovholder på 
Citræf gruppen. Flere i gruppen ønskes og Flemming  laver en artikel til næste nummer 
af Attraction. ALLE INTERESSE GRUPPER skal indsende deres regnskab til 
landskassere Steen Fjeldsøe Hansen ifølge vedtægterne. Karen rejste forslag til, at 
Citræf Hvidbog blev lagt på DCK’s hjemmeside, så man kunne melde ind på div. 
opgaver i forbindelse med træffet. Forslag modtaget og den kommende Citræf gruppe 
kigger på, hvad der kan/ ønskes offentlig gjort.    

 
 


