TRACTION AVANT DANMARK
Referat af generalforsamlingen 2007,
afholdt søndag d. 12/8 på Sommertæffet i Svendborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klubbens regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til endelig godkendelse.
7. Eventuelt.

Ad 1):
Som dirigent valgtes Erik Hougaard, som kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt
og lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2):
Formandens beretning. Torsten startede med ros og tak til arrangementsgruppen for en meget
vellykket Sommertræf 2006 i Skærbæk og Rømø. Det forløbne år har også budt på mange andre gode klubarrangementer, som blev gennemgået. Herunder de faste klubmøder i Roskilde og
Sydjylland og madpakketurene, der har været meget stor tilslutning til. Den nye idé med halvårlige stumpemarkeder har også være en succes, med besøg fra medlemmer, vi ellers aldrig ser.
Desværre fik Hans-Henrik Sørensens initiativ med medlemsmøder i Nordjylland ikke nogen videre opbakning - Torsten kom i den forbindelse med en kraftig opfordring til medlemmerne om
at benytte sig af mulighederne når de opstår, da møderne er helt afgørende for klubbens sociale
liv, og rettede en tak til alle der har bidraget med arrangementer i klubbens navn.
Medlemstallet er nu over 200 og stadig stigende. En meget glædelig udvikling, som også har
bidraget til vores sunde økonomi. I den forbindelse takkede Torsten klubbens kasserer Carsten
Thylgård, for sin indsats med regnskaberne, herunder også regnskabet for Attraction, som vi har
overtaget fra Citroënisterne i Danmark.
Klubbens nye hjemmeside har nu fungeret i lidt over et år og bliver flittigt brugt. Hjemmesiden
bliver stadig udviklet, og forhåbentlig får vi snart lidt mere tid til at skrive mere om bilerne.
Bladet er kommet godt over den tumult, der opstod da de norske klubber forlod samarbejdet og
Jens MN har gjort en ekstraordinær indsats for at få det til at hænge sammen. Torsten takkede
for dét - og også for arbejdet med hjemmesiden.
Også Erik Hougaard fik en stor tak for indsatsen med Klubbutikken og biblioteket. Det lever et
stille liv, men er der, hvis medlemmerne får brug for det.
Til slut nævnte Torsten klubbens gode udvikling gennem de sidste 25 år, der i modsætning til
andre Citroënklubber har været præget af fremgang i både klublivet og medlemstallet - hvorfor
Torsten med en vis stolthed kunne overlade klubben til den nye formand.

Ad 3):
Carsten gennemgik klubbens regnskab, der igen viste et pænt overskud for det forgangne år.
Klubben har en sund økonomi. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen
og regnskabet godkendtes. Hovedtallene kan ses som bilag til dette referat.
Erik Hougaard orienterede om klubbutikkens økonomi og regnskab, der godkendtes. Desuden
blev der orienteret om et spændende initiativ med fremstilling af nye koblinger til vores biler
- som vil kunne leveres til en meget fordelagtig pris. Dette projekt er stadig undervejs, men vi
kommer til at høre mere om det inden længe.
Ad 4):
Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret næste år - 450,- kr. Dette besluttedes.
Ad 5):
Torsten Vig genopstillede ikke som formand, men modtog et bragende bifald fra forsmalingen
for sin utrættelige indsats gennem de 10 år han har siddet på posten!
Som ny formand havde betyrelsen foreslået Eugenio Lai, der også har siddet 10 år i bestyrelsen. Eugenio blev valgt med stor applaus!
To bestyrelsesmedlemmer var på valg; Carsten Thylgaard, som blev genvalgt, og Eugenio Lai,
der jo netop var valgt til formandsposten. Som »nyt« bestyrelsesmedlem valgtes imidlertid Torsen Vig - så bestyrelsen består altså af de samme personer som før!
Henrik Rasmussen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Som revisor genvalgtes Jørgen
Broen in absentia; revisorsuppleant Jens Sanning.
Ad 6):
De på sidste års generalforsamling vedtagne ændringer (§§ 5, 7, 10 og 13) blev endeligt vedtaget og er nu gældende. (Vedtægtsændingerne fremgår af referatet fra generalforsamlingen i
2006).
Ad 7):
Eventuelt:
Helge Gedebjerg rettede på vegne af en skare af medlemmer en stor tak til bestyrelsen og til
Torsten Vig i særdeleshed for det løbende arbejde med klubbens drift. Forsamlingen støttede
denne udtalelse med et stort bifald.
Jens MN gennemgik kort motivationen for de netop vedtagne ændringer i klubbens vedtægter.
Tidligere var der ikke taget højde for internettets eksistens, og de muligheder som det rummer
i relation til klubbens samlede kommunikation. Af flere årsager overvejes det at ændre strukturen, så bladet f.eks. kommer til at udkomme 4x årligt i stedet for de nuværende 6x. Nettet er jo
bedst egnet til kommunikationer der skal være aktuelle - og bladet kunne måske få mere præg
af et tidsskrift med artikelstof som man gemmer. Til gengæld kunne besparelsen medføre, at
der ofres bedre udstyr i bladet, f.eks. 4-farvetryk. Dette er naturligvis noget alle involverede
klubber skal arbejde med i fællesskab, og ingen beslutninger er taget på nuværende tidspunkt.
Til generalforsamlingen var fremmødt ikke mindre end 42 medlemmer!
Referent: Jens Møller Nicolaisen.

BILAG>>

Bilag 1 - Hovedtal fra klubbens regnskab 2006
Indtægter:
Kontingent og kontingentgebyrer
Andre indtægter (renter mv.)
Ialt:

92.355,00
2.280,04
94.635,04

Udgifter:
Bestyrelsesudgifter/møder
Blad/redaktion
Afsat til 25 års jubilæum
Hensat til medlemsliste 2006
Diverse
Ialt:

2.928,44
61.571,69
3.022,01
2.500,00
4.483,25
74.505,39

Årets resultat:

20.129,65

Status balancerer med kr.
....

112.064,54

