
                      
 
	
Referat af generalforsamling på Skærbæk feriecenter den 22. maj 2016 
  
 
Pænt fremmøde og ekstra stole måtte fremskaffes.  
 

1: Valg af dirigent  
Søren Lang foreslås og han blev valgt med applaus. 
 

2: Formandens beretning 
Beretningen bliver godkendt.  
Kommentar fra Torsten: dejligt at se at garagemøderne har bredt sig fra Vest til 
Øst og to er afholdt indtil videre i øst.  
 

3: Regnskab af Hans-Henrik  
Fejl i første linje, - vi er nu 202 ikke 203 medlemmer i TAD.  
Opfordrer til flere melder sig ind i TAD.  
Ekstra udgift ved 2015 sommertræf til sandwich, som der ellers manglede.  
Ingen spørgsmål til regnskabet som godkendes af forsamling.  
Budget orientering: værktøjs indkøb/ kopiering af eksisterende værktøj til 15´ner 
fortøj  
 

4: Kontingent vedtaget på 450kr.  
 
5: TAD bestyrelsen – på valg:  

Eugenio Lai: genvalgt  
Benny A. Jensen: genvalgt  
Finn Lyster ønskede ikke genvalg  
Peter Dahl bliver foreslået og valgt  
Suppleant: Rene Christensen 
Revisor: Helge Gedebjerg 
Revisor suppleant: Jørgen Krogh Christensen  
 

6: Træf  
Rene og Lena samt Henrik Rasmussen og Poul og Benedikte fra Fredericia  
ønsker at afholde 2017 sommertræf i tiden 18-19-20 August, med flere 
muligheder for overnatning. 
Jørgen Hove nævnte at han godt ville danne træf gruppe for 2018 sommertræf.  
 

7: Forslag  
Ingen indkomne.  
 

8 : Andet  
Jørgen Hove fremlægger ide om at træfkontoen refererer til kasseren i TAD, så 
uheldige omstændighed ikke ville kunne få indflydelse på økonomien for et 
sommertræf.  
Lenas kommentar: ”sådan har det også været før”.  
Torsten: Bladet og dets fine kvalitet takkes Jens Møller Nicolaisen for at udføre 
og bestyre. Der opfordres til at flere skriver til bladet. 
Tak til træfgruppen for veludført arbejde.  
Jørgen Hove fremkommer med en rettelse til tidligere referat, som havde en 
misvisende formulering: han ønsker at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen. 

 
 Herefter sluttede Generalforsamlingen. 



 

 
 

Formandsberetning til TAD generalforsamling 2016 
 
 
 
Traction Avant Danmark, der er vores klubbens navn. 
Hvad betyder klubben for medlemmer? 
Det er et det sted hvor de kan få support, hjælp og information omkring bilerne.  
Dette er klubbens stærkeste side for at den kan blive ved med at eksistere. 
Andre klubber holder stadig på den sociale samvær, hvilket er også vigtigt, men kan ikke 
fange de nye generationer. 
 
I vores klub har vi formået at have en varieret blanding af teknik og sociale som skal 
dyrkes videre i fremtiden, så arven ikke kommer til at gå tabt på et museum hvor bilerne 
bliver til en statisk genstand! Derfor, ser vi frem til de arrangementer der bliver sat på 
program i klubbens regi, tak, jo flere jo bedre! 
 
Der er sat i gang på en ny tradition, garage besøg, i første omgang på Sjælland, hvor der 
har været et stor succes indtil videre, Jeg vil gerne se at det bliver udbredt til hele landet. 
Resten af klubbens aktiviteter har været som det plejer, på den højeste niveau. 
Også sammenarbejdet med de andre franske bilklubber forsætter. 
 
Alt dette udføres af de få ildsjæler i klubben, vi ønsker at der kommer flere af dem! 
Jeg takker for indsatsen følgende: 
Erik Hougård som passer klubbutik og biblioteket, 
Jens Møller Nicolaisen som styrer bladet og hjemmesiden, 
bestyrelsen for opbakning og sammenarbejde 
og til alle andre som på et eller anden måde gør noget for klubben! 
 
Vi har holdt 2 bestyrelsesmøde siden sidst, og jeg har deltaget i et formandsmøde hos 
Citroen Danmark. 
 
Tak for i år 
 


