
       Referat af                            

Generalforsamling i DCK Fyn 

hos Karen & Troels,  Grambovej 16, 5690 Tommerup

lørdag 7. november 2015 kl. 16

                                                                                                                                                          12. december 2015

Efer kafe m. hjemmebagt morgenbrød, værkstedsdag, frokost, konvoj tl Skoda-museet, spændende 
rundvisning sammesteds afoldtes den ordinære generalforsamling i DCK Fyn.

I. Karen bød velkommen og Erling Vilstrup valgtes tl dirigent

II. Karen fremlagde formandens beretning (se bilag)

III. Nyt fra landsklubben:  

  Ny redaktør på bladet: Lars Brydesen.                 
  Ny landsformand: Erik Olesen. 

 Citræf har svært ved tlslutningen som minimeres fra år tl år. Dog fungerer Forslag fra Fyns klubben, at 
træfet går på skif mellem klubberne. Dete har hidtl ikke vundet gehør. Pladsen i Højrup er udvidet og på 
Christansminde er det også plads, hvis man vil holde landstræf på Fyn.

IV. Værkstedsudvalgets beretning (ved Dan): Talt om at der skal være nogle projekter på 
værkstedsdagene. Der har hver gang været fot morgenmad på de forskellige værksteder. Man 
skal afevere sine boner tl Morten, så bliver udgiferne refunderet af klubben. 

Følgende værkstedsdage blev fastlagt (se også kalender i årsberetningen) 
a)  i Haarby: 27. februar 2016. Ledningskursus (evt. med Jens Holmgaard).
b) i Køng: 4. juni og 17. september 2016 , 
c) i Grønderup: dato ? (lun!) Opfølgning af Svejsekursus med Peder Vestergaard
d) i Nårup: Eferårværkstedsdag 29. oktober 2016 
                  evt. i Skovkrogen hos Claus Birk: opfølgning af svejsekursus (anvendt svejsning). 

V. Morten afagde kassererens beretning (se bilag) Underskud på 3.199 kr. som er gået tl 
jubilæumsfesten. Denne kostede 8.442 kr. kassebeholdningen er derved minimeret, hvilket var 
ønsket jf. generalforsamlingen 2014.



VI. Fastsætelse af kontngent. Nuværende Fynsandel af det nye kontngentsystem er 115 kroner. 
Generalforsamlingen vedtog at sænke Fynskontngentet fra 115 kr. tl 105 kr. På denne måde 
bliver det samlede kontngent for en typisk ”pakke” (grundkontngent DCK + blad + Fyns-
kontngent) 400 kr. Det er ikke ønskeligt at kassebeholdningen stger år for år.

VII. Indkomne forslag: se pkt. om værkstedsdage (svejsekursus) og kalender (Fynstræf)

VIII. Valg tl bestyrelse og værkstedsudvalg.                                                                                       
Nuværende bestyrelse består af: Karen (formand), Morten (kassererer&webmaster), Svend Alex
(reservedels- & medlemsregistrant), Jane (sekretær), Helmuth (revisor – denne betegnelse må 
kun bruges internt!), Ole Friis, (de 2 sidstnævnte er menige medlemmer af bestyrelsen). Alle 
genvalgtes !

Værkstedsudvalget består af: Dan, Klaus Fjord, Ole, Peder, Helmut (og Erling, når byggeriet 
tllader). Alle genvalgtes !

IX. Kommende aktviteter: se kalender! Fynsklubben har taget ansvar for at arrangere Nordisk 
Grænsetræf i pinsen i Saltum, Nordjylland. Raid Island starter d. 5.7. og varer 4 uger. 30 biler er 
tlmeldt.

X. Eventuelt:  Der er tlbud fra Jørgen Bang om at gentage træfet i 2016. Vi vil gerne komme igen 
og Karen spørger Jørgen om der er en weekend i august hvor vi kan afolde Fynstræf (det er i 
mellemtden afalt, og træfet fnder sted 19.21. august 2016!).

                                                                         

Herefer var  klubben  vært for spisningen  (tak tl Karen & Troels for velsmagende kokkereren) og dagen 
afslutedes med billeder fra  Raid Pol-Pol / verdenstræfet i Polen, Fynstræfet i Sandager og en lille forsmag
på næste sommers træf og raids.
 

                                                                                                                                                   Ref. Gerd og Karen


