Referat fra Generalforsamling i De flyvende Citroner den 17. November 2018
1. Valg af dirigent.
Steen blev valgt som dirigent.
Dagsordenen var indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning
Formanden orienterede om:
A. Medlemstallet er steget med 5 medlemmer til i alt 28 medlemmer .
B. Gode arrangementer i løbet af året.
C. Klubben mistede Harry i løbet af året. Meget velbesøgt bisættelse samt efterfølgende
gravøl lige i hans ånd.
D. Der blev drøftet muligheden for garageanlæg. Der arbejdes videre med idéen til en
kommende værkstedsdag.
3. Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab
Årsregnskab 01.11.17-31.10.18 blev udleveret på mødet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg i henhold til vedtægter § 5
Sekretær Michael Berger samt kasserer Helle Haagen var på valg.
Begge blev genvalgt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingent forbliver på 100 kr. pr. medlem.
7. Eventuelt
A) Kommende arrangementer for 2019:
12. januar afholdes fattigrøvsbespisning. Mødested Ragnarock kl. 15.30 (Roskilde).
Derefter besøg på værkstedet ved Lars Lindskov. Kl. 18.00 spises på Primo Piano i
Roskilde.
18. april Værkstedsdag (skærtorsdag) i Roskilde. Hvis lokationen er klar.
31. Maj kl. 15 mødes klubben til drengerøvsaften i Skælskør.
5. Juni køres til Sorø/ Klassisk køredag. Fælles kørsel om muligt ellers på egen hånd.
19.-21. Juli 100 års Citroën jubilæum. Alt sker på egen hånd.
17. august tur til Reersø. Mødested er i Roskilde kl. 14.
September Sildemarked i Stege: første weekend i september. Dato ikke udmeldt endnu.
16. november 2019 kl. 16.00 generalforsamling i Roskilde/ Maglekildevej 5D.
Derudover
Evt. Besøg på Teknisk Museum i Helsingør eller Drive In tur i løbet af 2019.
I løbet af foråret/sommer/sensommer forsøges at koordinere fælles kørsel til sommertræf
ved Roskilde Havn eller lignende steder. Evt. med start på Maglekildevej 5D/
værkstedstræf.
B) Bestyrelsen har besluttet at udnævne Helle og Harry Haagen som æresmedlemmer for
årelang indsats for klubben. De har været medlem siden 1979 og har lagt meget arbejde i
klubben alle årene.

