
TRACTION AVANT DANMARK

Referat af generalforsamlingen 2010
- afholdt søndag den 22/8 2010 på Hotal Hanstholm.

Tilstede: 31 medlemmer, heraf 3 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 gennemgik de mange klubaktiviteter gennem det forgangne år. Vi holder stadig et 
meget højt aktivitetsniveau. Eugenio takkede de mange, der har lagt kræfter i arrangementer og 
ture, især sidste års Sommertræf, der var meget vellykket.

Vi har accepteret det stærkt forhøjede medlemskontingent i Motorhistorisk Samråd (313%) 
og deres begrundelse for at etbalere et sekretariat med en lønet medarbejder. Vi har fra TAD  
fremført kritik af fremgangsmåden da det skulle vedtages, men heldigvis ser det ud til at MS 
har arbejdet for sagen og er blevet bedre til at informere.

Af andet nyt nævntes udvidelsen af klubbladet - Dansk Citroënklub forventes at være med fra 
januarnummeret 2011.

Klubbens medlemstal ligger stabilt omkring de 200.

Eugenio sluttede med at rette en tak til de medlemmer som arbejder konstant med at holde 
klubben kørende: Klubbiblioteket, klubbladet, hjemmesiden.

Herefter godkendtes formandberetningen.

3) Regnskab. Eugenio fremlagde årets regnskab, da Carten Thylgaard ikke kunne være tilstede 
ved generalforsamlingen. Regnskabet viser et overskud i 2009 på godt 14.000,- kr. Klubben 
har en solid økonomi med en egenkapital på ca. 147.000,-. Hertil kommer hensættelser på 
små 30.000,- til forskellige formål (jubilæumsfond, medlemslister etc). 

Regnskabet blev godkendt. Det samme gælder klubutikkens regnskab.

4) Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 450,-).

Det fremlagte budgetforslag og kontingentet blev vedtaget med applaus.

5) Valg til bestyrelsen:

Eugenio Lai blev genvalgt som formand med meget stor applaus,

Jens Møller Nicolaisen og Knud O. Pedersen som bestyrelsesmedlemmer,

Peter Juel Jeppesen blev genvalgt som suppleant,

Jørgen Broen genvalgt som revisor, og endelig blev Jørgen Krogh genvalgt til den ansvarsfulde 
post som revisorsuppleant. 

Carsten Thylgaard har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen til valget til næste år. 
Bestyrelsen appelerede til forsamlingen at alle tænker over det - om nogen har lyst - gerne med 
kassererposten i spil....

6) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.
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7) Eventuelt
Torsten fortalte om værktøjssituationen og hvilke værktøjer, der bør anskaffes. Der er allerede 
indkøbt et sæt værktøj (bremser og forøj) hos Franssen og endnu et sæt vil blive indkøbt i den 
nærmeste fremtid. Desuden er indkøbt vægte til vejning/justering af for og bagvogn.

Bestyrelsen vil udarbejde retningelinier for udlån - evt. depositum. Liste over klubværktøj samt 
brugervejledninger bliver lagt ud på hjemmesiden når alt er færdigt.

Medlemslisten er nu endelig udkommet. Desværre med fejl. Torsten opfordrede kraftigt til at 
alle kontrollerer deres oplysninger og melder tilbage med eventuelle rettelser.

Peter Dahl spurgte om der, med klubbens stigende formue, vil opstå skattemæssige krav til 
vedtægterne, som måske skal indeholde krav om hvad der skal ske med formuen i tilfælde at 
klubbens opløsning. Dette lovede bestyrelsen at undersøge.

Jørgen Hove gjorde opmærksom på det bekymrende i, at medlemslister og måske især 
medlemsoplysninger på internettet kan give anledning til tyverier.

Den franske klub Traction Universelles har udgivet en flot særudgave af deres klubblad om det 
store træf i Arras sidste år. Peter Juel Jeppesen har nogle eksemplarer tll salg. Resten sælges 
gennem klubbutikken.

Henrik T Kristoffersen opfordrede til at damerne tilgodeses på kommende Sommertræf, når 
man planlægger aktiviteter og konkurrencer.

Sommertræf 2011. Hvem har lyst til at arrangere - og hvor skal det være? Bestyrelsen 
efterlyste (efterlyser) iniviativer!

Herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden som vanligt.

Ref: JMN.


