
 

 

 
Referat fra generalforsamling  
den 18. april 2010 
 
 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
På grund af antallet af fremmødte medlemmer blev det besluttet at der ikke skulle vælges en dirigent. 
 
Dorte konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at generalforsamlingen derfor var 
beslutningsdygtig. 
 
 3) Formandens beretning: 
 
2009 var for eget og bestyrelsens vedkommende et meget travlt år i forhold til Karmann Ghia Klubben. 
Foråret startede med garagetræf og generalforsamling. Begge arrangementer gik godt og jeg sætter pris på at 
John og OP Auto har lyst til at holde garagen åben for os hvert år og komme med gode råd og vejledning til 
pasning og/eller reparation af vores biler.  
I maj havde en del af medlemmerne en fantastisk tur til træf i Holland. Det var en yderst vellykket tur. Med 
deltagelse af 9 biler fra Danmark blev Dansk Karmann Ghia Klub repræsenteret på bedst tænkelig måde. Det 
gav os tillige mulighed for at promovere vores jubilæumstræf, hvilket vi nu ser resultatet af.  
Den sidste weekend i maj var der Veterantræf i Græsted, hvor vi altid er repræsenteret i skøn forening med 
andre VW entusiaster.  
I juni var der både Gavnø og Gisselfeld med deltagelse til begge arrangementer. Det var som sædvanlig et unikt 
og traditionsrigt arrangement på Gavnø, men også et fint arrangement på Gisselfeld.  
Sommertræffet i Sverige blev desværre aflyst, men det afholdt jo ikke et par at tage turen alligevel og de havde 
efter sigende en meget fin tur.  
I august var vi tre der kørte til træf i Lage ved Hannover. En lang tur på kun godt to døgn, men igen en oplagt 
mulighed for at promovere vores klub og mødes med Karmann Ghia venner fra udlandet. Også denne tur har 
betydet en vældig interesse for deltagelse i vores jubilæum i 2010.  
Foruden de ovenstående arrangementer havde vi også nogle gode torsdag aftener i Roskilde. 
 
2009 var også året hvor vi havde medlemmers biler med i landsdækkende reklamer. Dels Kim Riishedes bil i PFA 
reklamer og min egen i Womega reklamer.  
 
Bestyrelsens arbejde har koncentreret sig meget om planlægningen af jubilæet i 2010. Det er en fornøjelse at 
arbejde sammen med bestyrelsesmedlemmer der alle arbejder i samme retning og er produktive. Det vil jeg 
gerne takke alle for.  
Vi har desuden fået en fast hjemmeside ansvarlig, nemlig Henrik. Det har givet et fint resultat og vi har nu en 
hjemmeside der bliver opdateret jævnligt. Tak til Henrik.  
Vi har også nedsat et bladudvalg bestående af Niels og Gotfred. Det har lettet arbejdet med klubbladet 
betydeligt, at vi nu er flere der deler arbejdet med bladet og jeg mener også at vi allerede efter første blad kan 
se at der er kommet nye friske kræfter til. Tak til Niels og Gotfred.  
 
Når jeg ser tilbage på året der er gået, så har det været et år hvor vi har lagt mange kræfter i klub arbejde, 
deltaget i mange arrangementer og igen haft et år hvor vi har nydt hinandens selskab i klub regi. Det har 
lykkedes os at promovere klubben udadtil i forhold til udlandet. Det ser anderledes ud for klubben i Danmark. 
Det bekymrer mig at vi igen i år har haft afgang af nogle medlemmer og jeg mener at vi igen må overveje hvad 
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vi kan gøre lokalt for at flere skal finde det interessant dels at dukke op til vores arrangementer, og dels at se en 
fremgang af medlemmer fremover.  
 
Jeg vil slutte med at takke alle for deres opbakning gennem deres medlemskab, deres deltagelse og deres 
arbejde for Dansk Karmann Ghia Klub.  
 
 
Formandens beretning blev godkendt 
 
4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
 
Kassereren (Ditten) fremlagde og gennemgik regnskabet, der udviste et likviditetsoverskud på kr. 58.064,43 
(og et regnskabsmæssigt overskud på kr. 12.700) 
Regnskabet var præget af forud indbetalingerne til jubilæumsfesten den 4.-6. juni 2010. 
Ditten kunne oplyse at Klubben i øjeblikket har 55 medlemmer. Da der er ca. 80 indregistrerede Karmannn 
Ghia’er i Danmark er det en pæn organisationsprocent.. 
Til jubilæet er der tilmeldt 55 biler hvoraf de 18 er danske. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5) Indkomne forslag 
Der forelå ingen forslag. 
 
6) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 250,00 
 
7) Valg af bestyrelse 
På valg var: Dorte Mark & Niels Kvistgaard 
 
Der indkom ikke andre kandidater/forslag hvorfor begge blev genvalgt. 
 
Som suppleant valgtes Erwin Kadow 
 
Efterfølgende valgte generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer Dorte Mark til formand. 
 
8) Kommende aktiviteter 
Græsted træf  22. – 24- maj. 
Vort eget jubilæum 4. – 6. Juni 
Gisselfeldt træf 13. Juni 
Veteranbilræs i fælledparken  7. – 8. August 
Sidste torsdag i juli, august og september træf i Roskilde med rundtur i det dejlige landskab. 
 
I anledning af vort jubilæum vil der blive en artikel i FDM-bladet for veteranbiler med deltagelse af 2 Karmann 
Ghia’er. 
 
Dorte fortalte derefter om forberedelserne til jubilæet med aktiviteter fredag, lørdag og søndag. Med 55 biler og 
knap 100 deltagere bliver det en rigtig god fest med forhåbentlig hyggelig bilsnak. 
De første entusiaster ankommer allerede om onsdagen og de sidste kører først om tirsdagen. 
Fra Hotellets side har vi fået vor egen ”butler” Tove, der egentlig er gået på pension og derfor helt og aldeles 
står til vor disposition. 
Efter middagen om fredagen skal vi måske ud at sejle i det sydfynske øhav 
Lørdag er der tur til Egeskov og om aftenen den store fest med levende musik. 
Om søndagen slutter vi af med frokost hos VW-forhandler Ebbe Sørensen i Fåborg 
 
Klubben sponsorerer et beløb til pr. deltager til jubilæet. Derfor er der tanker om at lave et lotteri så der kan 
skaffes ekstra indtægter. 
Et medlem havde organiseret en række Dannebrogsflag til at sætte på en nedrullet rude. Disse sælges for  
kr. 30 pr. stk. 
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9) Nye medlemmer 
 
Her var ordet ganske frit med forskellige forslag til at skaffe nye medlemmer. Med en afgang af medlemmer de 
seneste år er der grund til gøre opmærksom på vor lille klub. 
For at kende vore medlemmers hjemsted var det måske en ide at lave et Danmarkskort med en nål for hvert 
medlem. Det ville også lette planlægningen af en tur i det jyske. 
Vi skal måske være bedre til at fortælle historier i lokalpressen når vi kommer forbi til et træf. 
Det kunne også være at en ny Karmann Ghia ejer får resten af kalenderåret gratis. 
Når et medlem ikke betaler kontingent skal bestyrelsen måske overveje at tage telefonisk kontakt til 
”skyldneren”. 
 
10) Eventuelt 
 
Der fremkom intet til dette punkt. 
 
Dorte sluttede af med at takke for god ro og orden. 
 
Deltagere på Generalforsamlingen: Erwin Kadow, Inger Kadow, John R. Larsen, Bente Jacobsen, Bent Jacobsen, 
Ditten Heitmann, Dorte Mark, Lars Riis-Petersen, Henrik Villumsen og 
Referent Gotfred Blom. 
 
Efter Generalforsamlingen kørte vi ud i forårsskoven omkring søerne i Sorø, nød vejret, spiste frokost og gik en 
herlig tur til kæmpehøje og ”skibssætning” 
  
   


