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Afholdes i cafe Dalle Valle, City 2, 2630 Tåstrup 
 

 
 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Godkendelse af dagsorden 

Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab 

Fastsættelse af kontingent – uændret som udgangspunkt 

Indkomne forslag  

Valg af formand 

Valg til bestyrelsen: 

   a. Valg af  Sekretær. 

   b. Valg af bestyrelsesmedlem. 

   c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

   d. Valg af revisor 
   e.  Valg af revisorsuppleant. 

 

Indkomne forslag til Kjeld Paaske.  kjeld.paaske@gmail.com 

 

Jan Stevnsborg blev valgt til dirigent. 

 

Kjeld Paaske blev valgt til referent. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Formandens beretning. Ingen. 

 

På bestyrelsesmødet før generalforsamlingen, var der opstillet en modkandidat til formandsposten. 

Derfor valgte Sune at trække sig helt fra bestyrelsen og var gået. 

 

Dog kunne bestyrelsesmedlemmerne opremse en række gode aktiviteter fra året der var gået. 

Herunder mini-træt på Vestsjælland i september 2018, besøget på ”Årets bil” udstillingen i Avedøre, 

værkstedsdag i foråret, tur til Lynge drive-in-bio i maj, vis-din-bil arrangementet i juni, Citroëns 

100-års jubilæum i Frankrig i juli, og ikke mindst sensommertræffet ved Roskilde Fjord 23-25. 

august. Alle var enige om, at det havde været et aktivt år og at vi skal fortsætte med at 

kommunikere tydeligere til medlemmerne og disse aktiviteter, end vi tidligere har gjort, i håbet om 

at få flere af vore mange medlemmer med, når vi mødes. 

 

 

 

Fremlæggelse af regnskab.  

Kassereren Søren Rudow havde fået det dårligt inden fremlæggelse af regnskabet, og var taget 

hjem. 

Søren har fået en kræft diagnose og har i mange måneder ventet på svar. Derfor var regnskabet ikke 

revideret. Hovedtallene var der og der var kontoudtog for alt. Bestyrelsen anbefalede regnskabet 

blev godkendt. 

Regnskabet godkendt. 
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Kontingentet fortsætter uændret. 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

Men det blev foreslået, at klubben kunne betale deltagergebyr ved internationale stævner, for at 

synliggøre os. 

 

Valg til bestyrelsen. 

Følgende blev valgt:  

Formand: Kjeld Paaske. 

Sekretær: Jan Stevnsborg. 

            

 

Bestyrelsesmedlem: Steen Hammervig. 

Bestyrelsessuppleanter: Thorstein Jørgensen og Jan Christensen. 

Revisor: Morten Dalgaard. 

Revisorsuppleant: Jan Christensen. 

 

Vi blev opmærksomme på at der manglede eventuelt på dagsordenen. 

 

Flere gav udtryk for, at vedtægternes beskrivelse af bestyrelsesvalg, var en større forening værdig. 

 

     

 

     KPP. 


