
 

Citroenisternes generalforsamling d. 10.9.2017 på Højerupkro. 
 
 
 

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 

Valg af revisor 
Evt. 

 
Vi var ikke flere end vi besluttede at det ikke var nødvendigt med dirigent. 

 

Kjeld tager referat. 

 

Formandens beretning: Vi startede året med besøg på Gentofte Brandmuseum, først i april var vi i 

biografen og så Dandream. Den 28.5 deltog vi i Challottenlund classic meeting, flot vejr og mange 

biler. Første tirsdag i juni holdt vi som sædvanlig Vis din bil, vi kørte til Jorden rundt og drak kaffe. 

30.7 holdt vi værkstedstræf i Svebølle.  

Sommer træffet blev holdt på Thurø camping, et vellykket træf med gæster fra Holland og Sverige 

og flere endags gæster. Formanden havde også deltaget i et arrangement i Kulturhus Bølgen i 

Ålsgårde, han syntes det var et godt arrangement som vi bør deltage i næste år. 

Vi var enige om at det var et godt sommertræf, men vil forsøge at lægge det på Sjælland næste år, 

evt. Roskilde. 

Snakkede om muligheden for at vi kontaktede medlemmerne direkte på email. 

 

Der findes 2 facebook sider med citroenisterne  en med e og en med ë. Hvis man rammer den med e  

er den ikke opdateret længe. Kan man lægge dem sammen så man får den opdaterede, uanset 

stavemåde. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Regnskabet blev fremlagt. Årets indtægter 13.910 kr. årets udgifter 20.562,36 kr. 

Bemærkning fra revisor. Ikke flere blå billag. 

Kontingentet fastholdes. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Valg. 

Sune Friisgaard blev genvalgt. 

Kjeld Paaske blev genvalgt. 

Kim Friisgaard blev genvalgt. 

Thorstein Jørgensen blev valgt til suppleant. 

 



Evt. 

 

Søren foreslår mere samarbejde mellem klubber. 

Værksteds træf 3.6 Vis din bil 5.6. Fransk biltræf 10.6. Kulturhus Bølgen 1.9 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 3.10 kl. 18 i Tølløse. 


