TRACTION AVANT DANMARK

Referat af generalforsamlingen 2014
- afholdt søndag den 24/8 2014 kl. 10.00, på Sommertræffet i Allinge, Bornholm.
Tilstede: 32 medlemmer, heraf 3 fra bestyrelsen.

1) Valg af dirigent: Forsamlingen valgte Torsten Vig, som fastslog at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning.
Eugenio Lai startede med årets vigtigste begivenhed, nemlig 80-års jubilæet for vores biler. Han
glædede sig over at det med hjælp fra klubben var lykkedes at same så mange tractioner til
Sommertræf på Bornholm - hele 44 stk.! En fin opgave for vores “jubilæumskonto”.
Igen har vi haft et år med et utroligt højt aktivitetsniveau, med lokalmøder, værkstedsdage,
stumpemarked og ikke mindst et meget vellykket Sommertræf i Grenå. Eugenio takkede alle,
der har gjort en indsats for afviklingen af de mange arrangementer, og udtrykte håbet om at vi
både kan holde traditionerne vedlige og samtidig, med nytænkning, tilpasse os den kommende
generation, så interessen for vores biler opretholdes i fremtiden.
Eugenio konstaterede at medlemstallet som sædvanlig ligger stabilt - pt. lige præcis 200.
Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i det forgangne år, desuden har Eugenio deltaget i
det årlige formandsmøde hos Citroën Danmark.
Eugenio sluttede med at rette en tak til den øvrige bestyrelse samt til Erik Hougaard for
arbejdet med klubbutikken og JensMN som enlig redaktør og webmaster.
Formandsberetningen blev godkendt med stor applaus.
3) Regnskab.
Alle fik udleveret print af regnskabet for 2013, estimatet på 2014, budget for 2015 samt
klubbutikkens regnskab.
Da Hans-Henrik Sørensen ikke kunne være til stede under generalforsamlingen, blev det hele
på meget forståelig vis fremlagt af Jørgen Hove. 2013 gav et overskud på ca. 6.500,- kr., heri
er ikke medregnet diverse hensættelser til jubilæumsfond mv. Status for 2013 balancerer med
ca. 250.000 kr.
Vedr. 2014 forvenstes resultatet at gå nogenlunde i 0 efter at der blandt andet er brugt en del
penge på træfstøtte til Bornholm.
Klubbens og klubbutikkens regnskab blev godkendt - ingen havde spørgsmål eller særlige
kommentarer.
4) Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 400,-).
Dette blev enstemmigt vedtaget.
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5) Valg til bestyrelsen:
Eugenio Lai blev genvalgt som formand og modtog et stort bifald.
Knud O. Pedersen og Jens Møller Nicolaisen var på valg, men genopstillede ikke. I stedet kom
Finn Lyster og Benny A. Jensen på banen - begge blev valgt med stort bifald!
Peter Dahl blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Helge Gedebjerg blev genvalgt som revisor og Jørgen Krogh som revisorsuppleant.
6) Indkomne forslag.
Redaktør Jens MN fremlagde situationen omkring bladet, som også har været beskrevet i det
seneste blad (Attraction 303)., og påpegede, at der i fremtiden kan blive behov for at klubben
afsætter penge til produktionen af bladet, hvis vi vil opretholde det nuværende kvalitetsniveau.
Der var bred enighed om at vi ikke bør nedprioritere bladet og gav bestyrelsen fuldt mandat til
at træffe beslutninger om eventuelle udgifter i fremtiden.
7) Eventuelt
Finn Lyster foreslog at vi laver en Facebookside for TAD, lige som de har det i Sverige og Norge.
Der var enighed om at det vil være en god idé.
Sommertræf 2015: Nu hvor vi i år har været så langt mod øst som man kan komme, var der
flere, der mente at vi til næste år skal langt mod vest!
Peter Ahrendt efterlyste en sparringspartner til sit bilprojekt - en 7A 1934. (Peter bor i Ølstykke).
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden kl. 10.49.
Ref: JMN.

