
                                                                               

Generalforsamling i DCK Fyn 

 

på Valdemar Slot, Taasinge 

lørdag 11. november 2017 kl. 16.00 

                                                                                                                                                          11. oktober 2017 

 

Kære medlemmer ! 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Dansk Citroën Klub FYN. Den finder sted i 
folkestuen på Valdemar Slot, Slotsallé 100, Taasinge pr. 5700 Svendborg.                                     
Som optakt inviterer vi på kulturtur kl. 13.                                                                                                 
Mødested: Taasinge Museum,  Kirkebakken 1, Bregninge (ved kirken), 5700 Svendborg. 

Dagens program: 

13.30 – 14.30: Rundvisning på Taasinge Museum. Herefter afgang til Valdemar Slot. 

15.00 – 16.00: Kaffe og kage i folkestuen i kælderen t.h. i selve hovedbygningen (hvem bager?) 

16.00 – 17.30 (plus det løse): Generalforsamling i DCK Fyn i henhold til vedtægterne. 

18.00 - ?: Spisning (Mogens og Niels Vagn har bestilt mad og klubben er vært) 

Ca. 20.00: Udvalg af billeder fra årets træf m.m. (verdenstræf i Portugal, Fynstræffet på 
Hindsholm, svejsekurset i Grønderup m.m.). 

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, men giv gerne besked senest onsdag 8.nov. til 
Mogens (på 51485255 eller horseskov@live.dk ) , hvis du vil deltage i spisningen efter selve 
generalforsamlingen. 

 

    DAGSORDEN for generalforsamlingen: 

I. Velkomst og valg af dirigent 

II. Formandens beretning v. Karen 

III. Nyt fra landsklubben.  

IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder  

a) fastlæggelse af værkstedsdage i Køng, Haarby, Ebberup, Grønderup m.fl. 

b) vinterværkstedsdag (Nårup, Haarby?) 

c)   evaluering af svejsekurset (Peder Vestergaard) i Grønderup september 2017.  

V. Kassererens beretning v. Morten  

mailto:horseskov@live.dk


VI. Fastsættelse af kontingent. Forslag: Fynskontingentet uændret 105 kr. På denne måde bliver 
det samlede kontingent for en typisk ”pakke” (grundkontingent DCK + blad + Fynskontingent) 
425 kr. i 2018. 

VII. Indkomne forslag (sendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 4. nov. til formanden).  

VIII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg.                                                                               

Nuværende bestyrelse består af: Karen (formand), Morten (kassererer&webmaster), Svend Alex 

(reservedels- & medlemsregistrant), Jane (sekretær), Helmuth (revisor), Ole Friis, (de 2 sidst-

nævnte er menige medlemmer af bestyrelsen).                                                                          

Værkstedsudvalget består af: Dan, Klaus Fjord, Ole, Peder, Helmut og Erling.  

IX. Kommende aktiviteter. Herunder verdenstræf i Portugal juli 2017.  

X. Eventuelt.                                                                            
 

Venlig hilsen Karen V. (2144 2499 /citrocello@post.tele.dk) og Mogens A. (se tlf./mail ovenfor) 

 

 

 

    Fynsklubbens årlige juletræstur finder sted lørdag 16. december 2017 i Sønderby Bjerge.                                                         

Karen & Dan  (mobil: 21442499 / citrocello@post.tele.dk ) er vært.  Mødested er Bjergegyden 9, 

5631 Ebberup kl. 13.30.  Efter juletræshentning er der Luci  abrød, gløgg og æbleskiver 

sammesteds.  Giv et praj, hvis du kommer ! 
 

       

mailto:citrocello@post.tele.dk
mailto:citrocello@post.tele.dk

