
Dansk Karmann Ghia Klub 
Referat fra generalforsamling 29. april 2012 
 
#1  
Åbning af mødet. Michael Kuehn bød alle velkomne til Naturskolen Ålykkestedet i Årslev.  
 
#2 
Der blev ikke valgt dirigent. Vi mente ikke det var nødvendigt med de 12 stemmeberettigede 
der var til stede.  
 
#3 
ÅRSBERETNING Ved Dorte Mark 
 
Efter sidste generalforsamling den 30. april 2011 er bestyrelsen i DKGK repræsenteret ved 
Michael Kuehn, John Borello, Ditten Heitmann, Niels Kvistgaard og Dorte Mark.  
Suppleant Erwin Kadow og Revisor Inger Kadow.   
(Niels Kvistgaard og Dorte Mark på valg i 2012)  
 
2011's aktiviteter blev refereret 
 
Værkstedsdag 3. april hos O.P. Auto i Lille Skensved – blev aflyst 
 
Forårstur til Jylland 20.-21. maj Læborgs Autohandel, Munkebjerg B&B. En dejlig weekend 
med deltagere fra både Sjælland, Fyn, Tåsinge, Jylland. Munkebjerg B&B kan anbefales og 
har selv ældre biler.  
 
Jubilæumstræf i Kassel/Witzenhausen 24.-26. juni. Fælleskørsel til overnatning på Landhaus 
Tesperhude ved Elben, næste dag til bl.a. banegården/Hundertwasser i Ultzen. Som tidligere 
fungerer træf i Kassel storartet med at vi alle er samlet på Landbrugsskolen. Højdepunktet 
med prøvekørsel af en ombygget VW blev vi heller ikke snydt for denne gang. Vi var på 
værkstedsbesøg på Kasselfabrikken, hvilket var en stor oplevelse.  
 
Sommerdag på Fyn den 2. juli arrangeret af Fynboerne – dagen startede med dejlig 
morgenmad hos Pia og Knud – udflugt til Hinsgaul Madsens Veteranmuseum i Strib, 
grillmiddag hos Kuehn i Ringe. Herlig dag og skønt at de fynske medlemmer havde lyst til at 
arrangere dagen.  
 
T34's jubilæumstræf i GMH 11.-14. august. Et af de største træf der nogensinde har været. 
Turen derned var underholdende med overnatning hos Hartmuth (Karmann Ghia ejer med 
ejet lille hotel) og CSP. Træffet fantastisk – Karmann Ghia'er i alle aldre og alle farver.  
 
Høsttræf i Malmø den 10.-11. september. Møde med Robert Gustavsson fra Motor Classic 
Sverige, som endte med en fin artikel. Efter træffet en fantastisk middag hos Claus Møller og 
morskab med god "sovesals" stemning. 
 
10. december julekomsammen i december hos Ditten i København.  
 
Glæde over arrangementer i både Jylland, på Fyn og Sjælland – og ikke mindst udlandet.  
Vejret var ikke helt med os.  
 
Arbejdet i bestyrelsen i bestyrelsen har været på lavt blus, men fremover begynder 
overvejelserne til det næste store træf i DK i 2015.  
 
#4  



Regnskab blev gennemgået af kasserer Ditten Heitmann. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt.  
 
#5  
Indkomne forslag 

Ændring af vedtægter – således at hjemsted ændres fra København til 
Danmark 
Medlemskab af motorhistorisk Samråd blev diskuteret og et flertal vedtog at 
Dansk Karmann Ghia Klub øger om optagelse.  
 

#6 
Kontingent – vedholdes til DKK 300 per år.  
 
#7 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Niels Kvistgaard ønskede ikke genvalg.  
Erwin Kadow – ønskede genvalg 
Dorte Mark – ønskede genvalg 
 

Nyt bestyrelsesmedlem blev 
Kristjan Olesen 
Erwin Kadow (Suppleant) 
Dorte Mark (Formand) 
 

Bestyrelsen består herefter af: Dorte Mark, John Borello, Ditten Heitmann, Michael Kuehn, 
Kristjan Olesen og suppleant Erwin Kadow. 
 
#8 
Kommende arrangementer. I lighed med tidligere år er der et træf arrangeret af/med 
deltagelse af Dansk Karmann Ghia Klubben hver måned hen over sommeren. Alle opfordres 
til at holde øje med kalenderen på hjemmesiden, hvor egne og andres arrangementer er 
noteret i kalenderen. Invitationer fra andre bilklubber lægges også i kalenderen på 
hjemmesiden.  
 
#9 
Medlemmer. Året 2011 sluttede med 75 medlemmer. I foråret 2012 har det taget lidt tid at få 
alle kontingentindbetalinger ind, men d.d. er der 66 medlemmer der har betalt kontingent for 
2012.  
 
#10  
Eventuelt. Det blev vedtaget at mindst to i bestyrelsen skal have adgang til klubbens 
bankkonto, for at gøre os mindre sårbare ved ferier, fravær o.a. Ditten sørger for at Dorte får 
adgang til klubbens konto.  
 
Referant John Borello.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 


