
TRACTION AVANT DANMARK

Referat af generalforsamlingen 2011
- afholdt søndag den 21/8 2011 på Hotel Comwell Middelfart.

Tilstede: 33 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Hove, som valgtes. Jørgen fastslog at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2) Formandens beretning.

Eugenio starede med at takke træfgruppen fra sidste års Sommertræf i Hanstholm – et 
meget vellykket træf i et fantastisk landskab. Dernæst takkede Eugenio de mange, der har 
brugt kræfter og lagt hus til årets mange klubaktiviteter: lokalmøder, skovture, teknikdage og 
stumpemarked; arrangementerne har været særdeles velbesøgte.

Klubben har også haft godt samarbejde med andre Citroënklubber - her nævntes bl.a. Fransk 
Biltræf og Græsted Veterantræf.

Klubbens medlemstal ligger stabilt omkring 200 - nye kommer til når gamle melder fra.

Det nye Attraction i farver er en stor succes, også efter at Dansk Citroënklub endelig er kommet 
med og har fælles redaktion med Citroënisterne i Danmark. Der er altid brug for bidrag til 
bladet! Eugenio takkede redaktørerne.

Hjemmesiden har fået tilføjet nogle sider om vores biler - tak til Jens, der driver hjemmesiden.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder igennem året – desuden har Eugenio deltaget i et fælles 
formandsmøde hos Citroën Danmark.

Til slut takkede Eugenio resten af bestyrelses for et godt samarbejde. 

Beretningen blev godkendt med applaus.

3) Regnskab. Carten Thylgaard fremlagde regnskabet for 2010. Indtægter ca. 91.000. Udgifter 
knapt 86.000. Overskud: 5.473,43. 

Regnskabet balancerer med ca. 184.000, incl. hensættelser på 31.500.

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,

Torsten Vig som bestyrelsesmedlem. Carsten Thylgaard gensoptillede ikke. I stedet valgtes 
Hans-Henrik Sørensen - i princippet som bestyrelsesmedlem, men det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at han bliver ny kasserer.

Henrik Rasmussen blev genvalgt som suppleant,

Jørgen Broen genvalgt som revisor, men har meddelt, at han ikke genopstiller i 2012, da han 
ikke er så aktiv i klubben længere. Endelig blev Jørgen Krogh genvalgt til den ansvarsfulde post 
som revisorsuppleant. 
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6) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

7) Eventuelt
Peter Dahl spurgte sidste år på generalforsamlingen 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. Eugenio og Carsten kunne svare, at der er 
ingen krav eller problemer, da vores omsætning er lille - og vi ikke har nogen “kommercielle 
aktiviteter”.

Der er ingen af klubbens aktiviteter som gør os momspligtige. Peter Dahl sagde tak for svaret.

Eugenio og Jens informerede om det nye internetbaserede medlemsregistreringssystem som 
Dansk Citroën Klub har tilbudt os at anvende. Bestyrelsen arbejder videre med det.

Eugenio informerede om planerne for Attractions økonomi og hvordan vi i fremtiden kommer til 
at organisere os.

Helge foreslog et appalus til træfgruppen. Dette blev omgående bragt til udførelse.

Eugenio informerede om idéerne som Magnus Lahi og Thomas Geertsson har fremlagt om at 
holde et kommende sommertræf i Sverige. De vil meget gerne arrangere det. Idéen blev lagt 
frem til debat - kan vi holde TAD-sommertræf i Sverige?

Meningerne var lidt delte - ! Nogle betrager det som en fint tilbud, fremlagt af enthusiatiske 
medlemmer, andre mente at et sommertræf kun kan ske på dansk grund.

Vi enedes om at holde en uformel meningstilkendegivende håndsoprækning om hvorvidt det 
kunne være en god ide - ikke nødvendigvis i 2012, men i det hele taget. 23 af 33 var for idéen, 
2 direkte imod, 8 havde ikke tilkendegivet.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden som vanligt, idet dirigenten bad 
forsamlingen om en applaus til bestyrelsen.

Ref: JMN.


