
Information vedr. perioden fra sidste generalforsamling 26. september 2021. 

På generalforsamlingen 26. september 2021 meddelte Erik Olesen, at han på den kommende 

generalforsamling på CITRÆF i 2022 ikke ønskede genvalg og derfor ville fratræde formandsposten ved 

samme lejlighed. 

Primo februar 2022 meddelte Erik Olesen, at han ønskede at fratræde formandsposten før tid og derfor 

blev formandssuppleant Karen Valeur indsat som fungerende formand indtil generalforsamlingen i dag. 

Da der ikke var umiddelbart var behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, anså den 

fungerende daglige ledelse det hensigtsmæssigt at benytte tiden frem til i dag med at animere de enkelte 

interessegruppers ledelse og medlemmer om at gå i tænkeboksen for at finde emner til formandsposten. 

Desuden blev der i medlemsbladet ATTRACTION april 2022 sat en annonce, der indbød eventuelle 

formandsemner om at kontakte den fungerende formand for nærmere information om posten som 

formand. 

På generalforsamlingen 26. september 2021 omtalte Erik Olesen arbejdet med at knytte de tre danske 

Citroënklubber tættere sammen i et Amicale Citroën Danmark – kaldet ACDK. 

Der er blevet arbejdet meget igennem de sidste år for at få dette stablet på benene. 

Der har været afholdt møde efter sidste generalforsamling imellem de tre klubber og den daglige ledelse, 

men disse møder bragte os desværre ikke nærmere et formaliseret samarbejde klubberne imellem. 

Efter dette manglende resultat af arbejdet valgte Erik Olesen at fratræde posten som formand i Dansk 

Citroënklub med øjeblikkelig virkning. 

Der har samtidig i de forløbne år været planlagt forskellige aktiviteter, der desværre som så meget andet 

har været plaget af COVID-19 aflysninger. En af disse aktiviteter har været den fælles udstilling i Fredericia 

på Bilmesse & Brugtmarked. 

Den løb af stabelen i starten af april måned, og da Erik Olesen som formand har deltaget i planlægningen 

var det nærliggende at han fortsatte i dette arbejde, da han samtidigt ville stille sin Citroën GS til rådighed 

til udstillingen. Vi må desværre konstatere, efter afviklingen af udstillingen er der meget at rette op på med 

hensyn til planlægning og samarbejde i forbindelse med kommende udstillinger. Der har været masser af 

energi men koordinering og informationsniveau har ikke levet op til forventningerne. 


