
 

Indkaldelse til generalforsamling i DCK Fyn 

Søndag 7. november 2021 kl. 16.00 

                 

                                                                                                                                               Ebberup, 20.okt. 2021 

Kære medlemmer, 

Efter 2 år indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Dansk Citroën Klub FYN, hvor vi – 

med nogen forsinkelse – også vil markere Fynsklubbens 45 års fødselsdag (1975 – 2020).                                            

Generalforsamlingen afholdes hos Erling & Mette i Domehuset i Grønderup.  

Dette års kulturelle optakt er en 1 ½ times byvandring i Faaborg – tilrettelagt af Erling.                    

Vi mødes på P-pladsen bag den gamle station (Banegårdspladsen 2, 5600) på havnen i Faaborg.                 

I tilfælde af møgvejr besøger vi det nye Øhavsmuseum på den gamle slagteri-grund (Havnegade 3). 

Dagens program: 

13.00 – ca.14.30: 1 ½ times byvandring i Faaborg. 

ca.15.00 – 16.00: Kaffe og kage hos Erling & Mette i Domehuset (Grønderupvej 2, Diernæs, 5600) 

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

18.00 – ca. 19.30: Spisning – klubben er vært ved en forsinket jubilæumsmiddag. 

ca. 20.00: Aftenhygge med billedkavalkade for dem, der vil.       

Tilmelding til eftermiddagskaffe og generalforsamling er ikke strengt nødvendig, men hvis du vil 

deltage i spisningen, så skal du give besked - helst før onsdag 4.nov. til Mette (mobil 2637 5870 

eller mettedome@gmail.com ). NB! Vi hører gerne om medbragt bagværk til eftermiddagskaffen. 

                           

mailto:mettedome@gmail.com


DAGSORDEN for generalforsamlingen:        

 

I. Velkomst og valg af dirigent 

 

II. Formandens beretning v. Karen 

 

III. Nyt fra landsklubben v. Karen og Morten 

 

IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder 

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

b) vinterværkstedsdag 

 

V. Kassererens beretning v. Morten 

 

VI. Fastsættelse af kontingent for 2022. Forslag: Fynskontingent 70 kroner.                                                                     

Til orientering blev der på landsklubbens generalforsamling i Odense 26.9.21 besluttet, at DCK´s 

grundkontingent blev fastsat til 130 kr. og bladprisen til 200 kr. 

 

VII. Indkomne forslag (sendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 31. okt. til formanden). 

 

VIII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg. 

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

(reservedels- & medlemsregistrant), Gerd A. (sekretær), Ole Friis (sidstnævnte er menigt medlem 

af bestyrelsen). Suppleant: André – villig til at indtræde i bestyrelsen i Helmuts sted.                                                                                       

Jane Nielsen opstiller som bilagskontrollant.  

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

Henrik Nielsen er villig til at indtræde i værkstedsudvalget i Helmuts sted. 

VIII. Kommende aktiviteter. Heriblandt Nordisk Grænsetræf på Bygholm Camping v. Thisted 3. – 6. 

juni 2022 (udsat fra pinsen 2020), Raid Island 2. – 30. juli 2022 (udsat fra 2020), ICCCR i Torun, 

Polen 3. - 7.  august 2022, Verdenstræf i Delémont (CH) 25. – 30. juli 2023 (udsat fra 2021) og 

Verdenstræf i Slovenien 29.juli – 3.aug. 2025 (udsat fra 2023). 

 

IX. Eventuelt. 

                                                  VELKOMMEN ! 

På bestyrelsen vegne,  

              Karen Valeur, kredsformand DCK-Fyn                                                                                                                                                                   


