Referat af TAD Generalforsamling 2018
- afholdt 19. august 2018 kl. 10.00. på Ærø Hotel, Egehovedvej 4, 5960 Marstal
i forbindelse med klubbens årlige sommertræf.
Til generalforsamlingen var mødt 28 medlemmer samt en fuldtallig bestyrelse
bestående af formand Eugenio Lai, kasserer Hans-Henrik Sørensen samt
bestyrelsesmedlemmerne Peter Dahl, Benny A. Jensen og Jørgen Hove.
Dagsorden og regnskab blev uddelt.
Dagsordenen så ud som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Klubbens regnskab ved kasseren
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af:
• Formand
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 bestyrelsessuppleant
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant
6. Næste sommertræf
7. Indkommende forslag
8. Eventuelt

1) Bestyrelsen foreslog Søren Lang som dirigent, hvilket han accepterede, og
hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Søren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Eugenio takkede sidste års træfgruppe for et vellykket træf i Fredericia og
konstaterede, at klubben kan siges at hvile i sig selv mht. aktiviteter og
samvær uden den store styring og takkede i den forbindelse de mange
medlemmer, der bidrager til klublivet ved at stille hjem og værksted til
rådighed for teknisk og socialt samvær. Formanden takkede særligt Erik
Hougaard for at drive klubbens lille butik samt værktøjsudlånet vest for
Storebælt, Jens Møller for fremdeles af præstere et fint klubblad og Torsten
Vig for utrættelig teknisk hjælp til en lang række medlemmer.
Medlemslisten er forsinket. Dette skyldes i høj grad EUs nyligt indførte regler
for håndtering af persondata. Dette spørgsmål har bestyrelsen beskæftiget
sig en del med, og medlemslisten vil være klar i løbet af efteråret.
Formandsmøder i de danske Citroën-klubber har været en fast institution
gennem lang tid. I det forgangne år har spørgsmålet om Citroën-importørens
standpunkt mht. samarbejdet med klubberne ofte været diskuteret, idet
importørens ønske om at understøtte klubberne er blevet vanskeligere og
vanskeligere at få øje på, mens samme importør synes at forvente, at vi på
anfordring stiller op med køretøjer til div. arrangementer.
Eugenio sluttede beretningen med at orientere om, at bestyrelsen har gjort
spørgsmålet om klubbens fremtid til et fast punkt på dagsordenen.
Formandens beretning blev godkendt uden indsigelse eller spørgsmål af
generalforsamlingen.

3) Kasserer Hans-Henrik Sørensen gennemgik regnskab, budget og medlemstal.
Regnskabet udviser et underskud på 8.085,76 kr. Heri gemmer sig dog både
hensættelse til jubilæumsfonden og medlemslisten. Hans-Henrik erindrede
om, at der ligger tidligere generalforsamlingsbeslutning om at nedbringe den
store kassebeholdning, så summa summarum giver underskuddet ingen
grund til bekymring.
Der budgetteres for 2019 med et underskud på indtil 25.000,- kr. men dette
er igen inkl. de nævnte hensættelser. Hans-Henrik mindede også om, at
regnskabet som regel er en del bedre end budgettet, så der ses fremdeles
ingen grund til bekymring.
Medlemstallet har gennem nogle år været for svagt nedadgående, men er
faktisk i det seneste år faldet mere end forventet og ligger nu på 188. HansHenrik nævnte, at al den gratis hjælp, ejere af de gamle biler kan hente ikke
mindst på klubbens egen side på facebook, efter al sandsynlighed kan
medvirke til, at folk ikke ser noget behov for et betalt medlemskab i klubben.
Det ser nemlig ikke ud til, at de biler, der sættes til salg, ikke bliver solgt, så
det dalende medlemstal er ikke udtryk for færre biler i landet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet blev godkendt.
4) Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 450,- kr. atter med henvisning
til, at kassebeholdningen gerne må nedskrives lidt. Dette blev vedtaget.
5) Til valg:
• formand:
Der var ingen ny kandidater, vor nuværende formand Eugenio Lai ville
modtage genvalg, og han blev valgt med klapsalver.
• 2 bestyrelsesmedlemmer:
Såvel Benny A. Jensen som Peter Dahl var på valg, og deres udgangspunkt
var det samme, nemlig at de fandt det passende, om nye kræfter kom til,
men ingen af dem var helt afvisende over for at fortsætte om nødvendigt.
Claus Falden har gennem et års tid har vist interesse for at gå ind i
bestyrelsen, og han var den eneste, der meldte sig til valg. Enden på det
hele blev, at Peter Dahl trækker sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, Claus
Fladen træder ind, og Benny A. Jensen blev genvalgt.
• bestyrelsessuppleant:
René Christensen accepterede genvalg og fortsætter derfor på posten.
• revisor:
Helge Gedebjerg accepterede genvalg og fortsætter på posten.
• revisorsuppleant:
Jørgen Krogh-Christensen var ikke til stede på generalforsamlingen, men
man valgte at tro, han ville acceptere genvalg, hvilket efterfølgende blev
bekræftet af Jørgen, der således fortsætter på posten.

6) Der var, i lighed med de seneste mange år, ingen trængsel for at få lov at
arrangere sommertræf. Peter Dahl nævnede, at han havde undersøgt
muligheder i Mariager, Hobro og Viborg. Forsamlingen kunne kun være
tilfreds, hvis Peter ville fortsætte sine undersøgelser med henblik på at samle
en træfgruppe og arrangere sommertræf 2019.
Fra Jens Nicolaisen lød et forslag om at gøre sommertræffet mindre
hotelagtigt f.eks. ved at gøre det mere feriekoloniagtigt med fælles
kartoffelskrælning, opvask, badeværelsesrengøring m.m. Jens pointerede
dog kraftigt, at det på ingen måde skulle forstås således, at han ønskede at
påtage sig at forestå et sådant sommertræf, ligesom røster, der tilkendegav
at ville tage idéen op, syntes at udeblive fra forsamlingen.
7) Der var ingen forslag indkommet til behandling eller vedtagelse på
generalforsamlingen.
8) Jens Møller Nicolaisen meddelte, at han ikke tror, han vil fortsætte meget
længere med sit hverv som redaktør af bladet. Videre, at han mente, det vil
blive sværere og sværere at få ny medlemmer i fremtiden.
Generalforsamlingen diskuterede i øvrigt i forlængelse af Jenses indlæg, hvad
man mener, vi skal være for en klub i fremtiden, og der luftedes frustrationer
over Citroën-importøren, taltes om øget samarbejde med andre klubber, og
ikke nødvendigvis Citroën-klubber. Amicale Citroën nævntes som et muligt
forenende forum. Jens slog til lyd for, at man måske kunne indlemme vores
klub under Dansk Veteranbilklub, idet han tilkendegav, dette ville kunne ske
uden at vi mister vor integritet.
Ove Iversen nævnte, at han vil holde stumpemarked med overnatning
mulighed for 30 gæster i april 2019.
Referent Jørgen Hove

