Generalforsamling i Dansk Karmann Ghia Klub lørdag den
22. april 2017 hos VW Svendborg
15 medlemmer var mødt.
Michael Kuehn valgtes til dirigent og Bjarne Gregersen til referent.
Formanden, Henrik Villumsen, sagde følgende i beretningen:
Kære alle
Tak for I deltager i generalforsamlingen, og tak til alle som har deltaget i
klubbens aktiviteter i det seneste år. Tak til bestyrelsen for deres
arbejde og tak til vores sponsorer som bakker klubben op.
Velkommen til de nye medlemmer, jeg håber I vil finde både nyttig
viden og venskaber i klubben.
Mit første år som formand er gået, og jeg kan se tilbage på en sæson
som bød på mange oplevelser. Aktiviteterne sidste år startede med
værkstedstræf, generalforsamling på Fyn og derefter et større træf over
pinsen i Sønderjylland. På trods af uheld, tekniske problemer og
skiftende vejr havde vi et hyggeligt træf. Derefter mødtes på Gavnø
med det traditionelle frokostbord som et af dagens højdepunkter. Hen
over sommeren havde vi ligeledes den traditionelle badetur i
sommerhuset hos Hildegun og John og som noget nyt, en ø-tur til
Agersø.
Der var en del som var til
træf i udlandet, fire biler i
Skotland, jeg selv tog til
Italien, og to biler var en
tur i Belgien. Årets sidste
biltræf var Høsttræffet i
Malmø,
som
blev
afsluttet
i
Møllers
sommerhus. Alt i alt en
travl sæson, både med de
traditionelle aktiviteter
og nogle nye tiltag.
Ud over de ovenstående aktiviteter, som alle var i kalenderen, blev det
til mange lokale møder og køreture blandt netværkene i klubben. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at sige tak til Spjæt og Ole, som har gjort

en stor indsats for at aktivere medlemmerne i det midtjyske, både med
værkstedstræf og køreture, og med stor succes.
2017 sæsonen er godt i gang og vi kan allerede se tilbage på tre
succesfulde værkstedstræf, hvor opbakningen har været stor, omkring
25 procent af medlemmerne deltog. Det er helt sikkert et format vi vil
arbejde videre med. Et nyt træf i år er en tur til veterantræf i Jesperhus
Blomsterpark som Jens Berg har taget initiativ til og har fået samlet en
lille gruppe deltagere..
Årets store træf er i Kr. Himmelfarts ferien, hvor vi mødes på
Oremandsgaard ved Præstø, hvor vi vil udforske Sydsjælland. Der er
stadig en ledig plads, hvis man har lyst 
Ellers byder sæsonen på de traditionelle aktiviteter, Gavnø, Strandtur
og Høsttræf i Malmø.
Spjæt og Ole arrangerer en køretur i starten af august, hold øje med
klubbens hjemmeside og Facebook for flere detaljer.
Bestyrelsen arbejder løbende med træfplanlægning og at aktivere
klubbens medlemmer. Dette via klubbladet, hjemmesiden samt vores
Facebook sider. Vi må være ærlige og sige at alt er en prioritering af tid
og ressourcer, hvor især hjemmesiden er blevet ladt lidt tilbage. I
forhold til eks. Facebook er hjemmesiden noget mere kompliceret og
tidskrævende at holde opdateret, og derfor har den ligget lidt stille det
sidste år. Vi overvejer forsat hvordan hjemmesiden skal bruges til at
synliggøre klubben og dele info med medlemmerne i forhold til
Facebook, klubbladet, e-mails osv.
2017 sæsonen er godt i gang og jeg håber på forsat stor opbakning til
klubbens aktiviteter.
Tak for et godt 2016!
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I revisor Dorte Mark fremlagde regnskabet i kassererens fravær.
Dorte tilføjede, at
den ret store
kassebeholdning
skyldes opsparing
til kommende
jubilæumstræf,
ligesom et stort
frivilligt arbejde
også spiller ind.
Det blev oplyst, at
kun fem ikke har
betalt kontingent,
og det er meget
færre end i fjor. I
fremtiden får
medlemmerne en
mail med
påmindelse om at
betale kontingent.
Der er i øjeblikket
58 betalende
medlemmer og langt de fleste har en Karmann Ghia.
Birger Jarlkov havde indsendt et forslag: Hvad kan medlemmerne gøre
for at reklamere for medlemskab af klubben? Han begrundede forslaget
med, at han flere steder møder Ghia-ejere, som ikke er med i klubben.
Det er de ofte ikke, fordi de ikke ved, hvad de får for medlemskabet.
Interessen kan vækkes, dersom der bliver udarbejdet en flyer, som kan
deles ud eller sættes i vinduesviskeren, når der ved diverse lokale træf
er Karmann Ghia’er til stede. Her kan der fortælles om Karmann Ghia’s
historie og på bagsiden skal der være oplysninger om fordele ved et
medlemskab.
Birger Jarlkov foreslog også, at der skal sættes flere medlemsbiler på
klubbens hjemmesider, ligesom der også kan vises renoverings
projekter.
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Henrik sagde, at det er ressource krævende at drive hjemmesiden, og at
der mangler en person, som vil påtage sig denne opgave. Derimod er
facebook lettere at håndtere.
Michael oplyste, at der er udarbejdet en tekst om medlemsfordele, som
skal gøres færdig. Her fortælles bl.a. om mentor-ordningen – altså en
person i nærområdet, som nye Ghia-ejere kan få gode råd og hjælp fra.
Han fortalte, at den lukkede facebook side p.t. har 30 medlemmer, og at
den bliver mere og mere brugt.
Dorte henviste til, at den københavnsk VW-klub sætter en tryksag med
teksten: ”Vi kan lide din” i biler, de ser og på den måde måske indleder
en positiv dialog.
Det blev vedtaget, at kontingentet fastsættes uændret til 300 kr. pr. år.
Michael Kuehn, Marko Pavlenic og Gotfred Blom blev genvalgt til
bestyrelsen – uden modkandidater.
Under punktet kommende aktiviteter oplyste, Henrik, at der er kommet
en invitation til et stævne i Tyskland dem 7.-8. juli 2018. Han efterlyste
ideer til stedet for pinsestævnet 2018 og nævnte Samsø som en
mulighed.
Michael oplyste, at der bliver forsøgt arrangeret et besøg i Strøjers
Bilsamling ved Assens i løbet af sommeren 2017.
Jens Berg fremhævede betydningen af lokale træf, og slog til lyd for, at
der arrangeres nogle flere garagetræf i løbet af sæsonen.
Nye medlemmer: fra 1.1 16 til dags dato er der indmeldt 12 nye
medlemmer.
Under eventuelt betonede Søren Nielsen, at afdøde medlemmer bør
mindes ved starten af en generalforsamling, hvilket blev taget til
efterretning.
Efter generalforsamlingen blev der spist frokost: Hjemmelavet
kartoffelsalat, frikadeller og drømmekage til kaffen.
Herefter blev bilerne rørt på en tur ad små og smukke veje på øst- og
Midtfyn.
Bjarne Gregersen
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