Referat af generalforsamling i Dansk Citroën SM klub 26MAJ18
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Formanden bød velkommen hos Knud efter Ellas fantastiske frokost
Jens fik lov til at være referent
Formandens beretning forløb fint
Regnskabet blev præsenteret af kasserer Jens og godkendt (se nedenfor)
Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 100.Valg til alle valgbare pladser: Alle modtog genvalg og ingen yderligere ønskede at indtræde,
derfor følgende besætning: Formand: Lasse blev valgt
7. Valg af revisor: Niels blev valgt
8. Valg af revisorsuppleant: Lars Dahl blev valgt
9. Valg af bestyrelsessuppleant: Henrik og Henning blev valgt
10. Valg af kasserer: Jens Ulfeldt blev valgt
11. Indkomne forslag:
Medlemskab af Dansk Citroën Klub? Med henblik på at få en side i deres blad om vores
aktiviteter – for at sprede det glade budskab og for at afmystificere Citroën SM. Der blev på
stedet ringet til Svend Hedegård fra DCK, som meget gerne modtog tekst og billeder til bladet.
Lars Dahl sender materiale om vores GF til ham
12. Eventuelt:
A. Til GF beværtes fremover efter værtens valg – hvert deltagende medlem betaler herfor
kr. 100.- kontant på dagen - alle var enige om dette
B. Historik på vores biler? Kan godt beskrives bedre – send endelig mere til Niels
Plougmann, webmaster@citroensmclub.dk, så lægger han det straks på vores hjemmeside
http://citroensmclub.dk/TheCars.html
C. Jens Tingleff, klubbens SM globetrotter, opfordrer alle til at komme til næste års
internationale møde, det er så tæt på at der ingen undskyldning er: 7-8-9JUN19 i

Hamborg

D. Ligeledes har Sverige nationalt træf til september 2018, anbefales også. Det referenten
kan finde på nettet tyder på 7-9SEP18 og kaldes ”höstutflykt” – ellers flere informationer
fra Jens Tingleff? https://citroenklubben.se/aktivitet/sm-sektionens-hostutflykt/
E. Klubben deltager med ”en stand” i næste års Charlottenlund Classic Motor
Meeting - http://www.cphautojumble.dk/ - Henrik fortæller at det er let og gratis at
komme med og kender arrangøren. Dato er vist endnu ikke fastlagt, men ca slut maj start
juni?
F. Generalforsamling 2019 afholdes weekenden før pinse, lørdag den 1JUN19, på
Sjælland. Både Stig og Svante har tilbudt at lægge hus til. (referenten tænker at punkt E. og
F. måske skal samtænkes?)
G. Generalforsamlingen 2020 afholdes hos Lasse i Jylland
Referentens fremhævninger
28MAJ18
Ref. Jens Ulfeldt

Generalforsamling 26/5-18

Formandens beretning:
Siden mødet hos Jens Ulfeldt den 5. Juni 2017, er der sket en hel del rundt omkring i medlemmers
garager. Knud har færdiggjort hans enorme SM-projekt, og drejet nøglen første gang, efter at ha
ejet sin SM i 29,5 år Godt gået Knud 
Lars Dahl er gået i gang med endnu et SM projekt, som desværre viser sig at ha en smadret motor.
Men kender vi Lars ret, så bliver det snart løst, og pludselig er der endnu en SM på gaden. Lars har
desuden også lavet et relæ til styring af vores siderudemotor, så vi ikke brænder kontakterne af.
Der er stadig relæer på lager hos Lars.
Jens Tingleff har fået set meget af Europa i hans SM, hvor han blandt andet havde en hilsen med fra
os til det internationale møde. Jens mailede os nogle lækre og inspirerende billeder, og lidt sjov
data på forbrug på bilen, som var meget interessant læsning.
Så er der røget, og kommet lidt nye medlemmer til klubben. Blandt andet Stig, som i skrivende
stund, lige har sendt et billede at hans flotte sorte SM
Der er selvfølgelig sket meget mere end det i løbet af året, men det er lige hvad min næse har snust
sig frem til.
Bedste Hilsner
Lasse Bach Jensen (formanden)

