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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Optælling af stemmer og fuldmagter. 

3. Formandens beretning fra det forløbne år. 

4. Interessegrupperne beretninger. 

5. Citræfgruppens beretning. 

6. Kassereren 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 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Valg af eksterne suppleanter. 

11. Valg af Citræfgruppe. 

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

13.  Behandling af indkomne forslag. 

14. Eventuelt. 

 

Ad 1.  Klaus Kolle blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 

Ad 2. Der optaltes 26 stemmer samt 1 fuldmagt. 

Ad 3. Steen Fjeldsøe gav en ”Information vedr. perioden fra sidste generalforsamling” (vedhæftet). Karen 

Valeur fortalte at hun havde holdt formands-sædet varmt til i dag, at hun gerne igen stiller op som 

formands suppleant, men ikke som formand. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra 

generalforsamlingen.  

Ad 4. Interessegruppernes beretninger: 

BER.  15 medl.: Brian Bokelund: Småt med aktiviteter. Karin ny kasserer. 

CID.  100 medl.: Kjeld Paaske: Ikke sket meget efter seneste generalforsamling. Sommertræf 2022 flyttet til 

juli, så vi kan deltage i Tour de France-showet. 

CCC.  18 medl.: Kontaktperson Steen Fjeldsøe: Besøg hos et medlem afsluttende med besøg hos Citroën- 

forhandler Arne Busk i Faxe. Det sidste medførte en helsides omtale i Dagbladet Ringsted.  

CXC.  19 medl.: Alfred Dengsø: Håber han har mere at fortælle om næste år. 

DFC.  27 medl.: Jørgen Hansen: Siden sidste generalforsamling: Vinsmagning og Go-Cart race (Fælles med 

Citroënisterne). 

DJU.  25 medl.:  Albert Brinks: Der er ikke sket så meget siden sidste generalforsamling. 

FYN.  71 medl.: Karen Valeur: Har holdt en del møder efter Corona-regler, bl.a. Fyns-træf og juletræstur. Nu 

sår Nordisk Grænsetræf efter 2 udsættelser endelig for døren med næsten 100 tilmeldte. Senere kommer 

turen til Island med 11 biler samt Fynstræf på Thurø. 

HYT.  51 medl.: Per Lynge: Har holdt julesamling s.m. Djursland. Skal deltage i Tour de France på Dybbøl 

Banke. HY-klubben holder 75års jubilæum i Tønder til august. 

MEH.  50 medl.: Kontaktperson Steen Fjeldsøe: Ingen aktivitet. Udelukkende kontaktgruppe. 

MIJ. 32 medl.: Morten Bramming: Juletræstur, Værkstedstræf, Tur til Himmelbjærget. 

NVJ. 39 medl.: Ikke mødt. 

SHØ. 47 medl.: Steen Fjeldsøe Hansen: Holder 9 faste arrangementer om året, herunder Sydhavstræf 

SVJ. 24 medl.: Anne-Mette Hvid Olesen: Mest Corona-lukket. Træf-værksted brændt, men er under 
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genopførelse. Deltog i Fredericia-messen. Pladsen betyder ikke så meget, bare vi er der. 

TRE. 21 medl.: Kristian Jørgensen: Få arrangementer, bl.a. Gorms Gæstebud. 

Ad 5. Citræfgruppens beretning ved Rosemarie Hammervig: Efter 2 års pause nu igen Citræf. Mener vi har 

styr på det. 

Ad6. Regnskabet viser et overskud på DKK 24.018. Det skal ses på baggrund af mindre aktivitet (Corona). 

Efter få opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt. Kassereren efterlyste dog større opbakning fra 

medlemmerne til at tilslutte sig Betalings Service. Kun 265 af 534 opkrævninger betales via BS, 185 betaler 

via FIK. De øvrige 85 ”slås” kassereren stadig med. 

Ad 7. Den daglige ledelse foreslog uændret grundkontingent DKK 130 og uændret bladkontingent DKK 200. 

Det blev vedtaget efter et par opklarende spørgsmål. 

Ad 8. Valg af daglig ledelse: 

a: Til formand valgtes Klaus Kolle og som formandssuppleant valgtes Karen Valeur. 

b: Kassereren, Steen Fjeldsøe Hansen og kasserersuppleant Morten Kjærgaard blev begge genvalgt. 

c: Sekretær Jørgen Hansen blev genvalgt. 

Ad 9. Valg af revisorer: 

Per Malmgren og Morten Kjærgaard blev genvalgt som revisorer. 

Dan Johansson blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 10. Valg af eksterne repræsentanter: 

Morten Dahlgaard og Dan Lerche blev genvalgt til MhS (Motorhistorisk Samråd). 

Thorstein Jørgensen blev genvalgt til ACI. 

Erik Olesen blev valgt som DCK’s repræsentant i forbindelse med Fredericiamessen. 

Ad 11. Valg af Citræfgruppe: 

Brian Bokelund, Rosemarie Hammervig, Steen Fjeldsøe Hansen, Ove Iversen, Grethe Ahm, Steen 

Hammervig og Christian Hammervig blev alle genvalgt. 

Ad 12. Der er i perioden siden seneste generalforsamling ikke foretaget ændringer i klubbens regelsæt. 

Ad 13. CID havde foreslået opdeling af bankbeholdning på 2 konti: En driftskonto, som kassereren skal 

kunne disponere over til den daglige drift, og en formuekonto, med dobbelt prokura. Efter en kort debat 

stemte man om forslaget ved håndsoprækning: For: 0 – Imod: Næsten alle. Forslaget faldet. 

CID havde desuden foreslået 1: at flytte den årlige generalforsamling væk fra Citræf i Kr. Himmelfartsferien 

og 2: at generalforsamlingen skulle gå på skift mellem interessegrupperne. 

Der var en del sympati for forslaget, men da Vestbirk ligger centralt i landet. og da der kan lejes såvel hytter 

som campingvogne på pladsen, skulle der give mulighed for at alle kunne deltage. Der blev talt en del om 

kultur og om det at tage sig af nye medlemmer. 

Dirigenten fandt forslag 2 det mest vidtgående og satte det derfor til afstemning først. Der var 0 stemmer 

for og de fleste imod. Forslaget faldet. 

Afstemning om forslag 1 gav 2 stemmer for og de fleste imod. Også det forslag faldt. 

Ad 14. Eventuelt: 

Thorstein Jørgensen mindede om Tour de France-arrangementet 2. juli. 

Morten Kjærgaard: Deadline på Attraction i morgen. Send billeder. Desuden opfordrede han medlemmerne 

til at tillade kontaktoplysninger, herunder medlemsnummer i medlemslisten.  

Steen Fjeldsøe: DCK’s hjemmeside kan nu også ses på smartphones. 

Ref. Jørgen Hansen 


