Referat af generalforsamling i Dansk Citroen SM klub
2. pinsedag, 5JUN17
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Formandens beretning forløb fint
Kassereren fremlagde regnskab (se nedenfor) og det blev godkendt
Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 100.Valg af formand: Lasse blev valgt
Valg af revisor: Niels blev valgt
Valg af revisorsuppleant: Lars Dahl blev valgt
Valg af bestyrelsessuppleant: Henrik og Henning blev valgt
Valg af kasserer: Jens Ulfeldt modtog genvalg
Hjemmeside: Forum var et ønske
Forruder: Ca. 10 bestillinger modtoges. I skrivende stund er de produceret og leveret, personligt
har jeg hentet min og et par andre i Esbjerg
11. Evt.
- GF Næste år hos Henning i bunden af Ringkøbing Fjord
- Thisted Forsikring anbefales med pris på 1.829.- ved sum på 300k, minus 25% ved to biler
- Forlygteglas har været forsøgt produceret, projektet er afsluttet fordi de er for svære at lave
og fordi efterspørgslen vil være for lav

Regnskab for Dansk Citroën SM Klub 2016
Regnskabet dækker perioden 2016 jf. vedtægter
Indtægter består af kontingenter fra medlemmerne, kontingentet blev ved generalforsamlingen 2016
fastsat til kr. 100.Klubben har ikke afholdt nogen udgifter i 2016, og ingen har ønsket at få betalt nogetsomhelst. Det
formodes at klubben er bagud med betaling for udgifter til web, som meget gerne efterbetales.
Fra sidste år har klubben et indestående på kr. 1.400.Regnskabet ser dermed således ud:
Indestående
Kontingenter x 16
Udgifter
Indestående pr. 31.12

1.400.1.600.0.3.000.-

Klubben havde i året 17 medlemmer. Et medlem var for sent med sin betaling og meldte ved
lejligheden sin ven ind for 2016, disse kontingenter, i alt 200.-, vil indgå i næste års regnskab.
Indeståendet står på en særligt oprettet bankkonto i Jens Ulfeldts navn

København, 1JUN17, kasserer Jens Ulfeldt
Jf §5 i vedtægterne skal regnskabet vedlægges en liste over klubbens ejendele. Klubben har endnu
ingen ejendele.

