TRACTION AVANT DANMARK
Referat af generalforsamlingen 2009
- afholdt søndag den 16/8 2009 på Lo-skolen i Helsingør.
Tilstede: 38 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Juel Jeppesen, som valgtes. PJJ kunne slå fast
at generalforsamlngen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning.
Eugenio startede med at takke træfgruppen fra sidste års meget vellykkede Sommertræf i
Løgstør. Herefter blev det forgangne års aktiviteter gennemgået. Især blev fremhævet, at det nu
fungerer rigtig godt med de faste klubmøder - både i Øst- og Vestdanmark. Også forårsskovturen
er blevet en fast tradition. Også i år har der været afholdt stumpemarked - og det kan også
nemt gå hen og blive et fast indslag i kalenderen.
Medlemstallet er stabiliseret omkring de 200 - dejligt at udgåede medlemmer bliver afløst af
nye, yngre mennesker.
Bladet er kommet godt igennem forvandlingen og der er stor tilfredshed og anerkendelse fra
ind- og udland.
Til sidst rettede Eugenio en stor tak til dem, der arbejder med at holde klubbens faste
aktiviteter igang samt til den øvrige bestyrelse.
Beretningen blev herefter godkendt med applaus - ingen havde spørgsmål.
3) Regnskab. Carsten Thylgård gennemgik klubbens regnskab for 2008, som i lighed med de
seneste år viste et pænt overskud. Denne gang på godt 24.000 kr.
Erik Hougaard var ikke tilstede, men havde fremlagt klubbutikkens regnskab. Dette var påtegnet
af revisoren og viste i øvrigt også et overskud.
Begge regnskaber blev herefter godkendt af forsamlingen.
4) Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen fremlagde ialt tre budgetforslag. Det
første baseret på et uændet kontingent, dernæst to forslag med en kontingentnedsættelse til
henholdsvis 400,- og 425,- kroner.
Med en stabil økonomi og egenkapital var der almindelig enighed om, at vi ikke har brug for at
akkumulere yderligere penge.
Forskellige fremkom med forslag til hvordan vi anvender vores midler. Her var der flere idéer,
f.eks.at give støtte til medlemmers kørsel til træf, værktøjsindkøb, publikationer. Eller f.eks.
afholdelse af kurser og lignende, med professionelle (som skal have honorar).
Steen Jensen ønskede en mere overordnet snak om hvordan vi driver klubben - som
udgangspunkt for hvordan penge kan bruges. Hvilke tiltag skal vi støtte - hvad er vores mål.
Lægger vi f.eks. vægt på at få nye medlemmer - eller er andre ting vigtigere? SJ efterlyste nogle
rammer for udviklingen.
Vi stemte herefter om hvorvidt kontingentet skal nedsættes.
For uændret kontingent stemte 18 medlemmer
For kontingentnedsættelse stemte 18 medlemmer
2 undlod at stemme.
Da der således var stemmelighed, blev konsekvensen at kontingentet ikke ændres i 2010.

5) Valg til bestyrelsen:
Eugenio Lai blev genvalgt som formand,
Torsten Vig og Carsten Thylgård som bestyrelsesmedlemmer,
Henrik Rasmussen blev genvalgt som suppleant,
Jørgen Broen genvalgt som revisor
og endelig blev Jørgen Krogh genvalgt til den ansvarsfulde post som revisorsuppleant.
Alle med applaus!
6) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.
7) Eventuelt
Hans-Henrik Sørensen foreslog at klubben fremover yder et tilskud til de faste klubmøder og akitviter - efter faste takster.
Vi diskuterede også mulighed for at udgive publikationer (efter Jørgen Kroghs forslag) eller
danske oversættelser af tekst i nogle af de mange bøger der findes (især) på fransk.
René Christiensen foreslog at vi kan bruge nogle af de klubbens penge til klubstand, når der er
messer, veteranmarkeder og lignende arrangementer.
Jens Møller Nicolaisen fortalte lidt om arbejdet i ACI og udviklingen af organisationen - samt
lidt om den sidste nye Citrologiske grundforskning på Conservatoire Citroën, som han har haft
lejlighed til at besøge.
Torsten Vig redegjorde for status på den kommende medlems- og vognliste. Det har været
svært at få oplysningerne ud af medlemmerne, men nu er tingene ved at være i hus.
Medlemslisten skal nu bearbejdes og trykkes. Den er på vej.
Sommtertræf 2010: Sæby-træfgruppen er trådt sammen igen! De arbejder med et træf ved
Nordjyllands vestkyst! Vi venter spændt på nyt.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden som vanligt.
Ref: JMN.

