Ordinær generalforsamling lørdag den 30. april 2011.
Referat, referent John Borello.
§1 Formanden bød velkommen (i det grønne, eftersom generalforsamlingen blev holdt
ved skov og eng ved Susåen).
§2 Vi valgte ikke at udnævne dirigent.
§3 Formandens beretning for 2010
2010 var for eget og bestyrelsens vedkommende et meget travlt år i forhold til Karmann Ghia
Klubben, men også sommeren hvor vi virkelig høstede frugterne af det meget travle forår.
Foråret startede med garagetræf og generalforsamling. Begge arrangementer gik godt. Stor
tak til John og OP Auto for at de 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. Generalforsamlingen
blev holdt i Sorø og det var første dag i 2010 hvor vi spiste frokost ude, varmt var det ikke.
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 den store fest weekend på Tåsinge. Jeg anser dette arrangement for yderst
vellykket. Vi arbejdede hårdt for det, der var ikke nogen uheld, ingen der blev syge, vejret
var perfekt, flotte rammer, et deltagerantal der lang oversteg vores forventninger, en skøn
samling af Karmann Ghiaer (det største antal der endnu har været samlet i DK), en fantastisk
venskabsfølelse blandt medlemmer og gæster, og mange – rigtigt mange - positive
tilbagemeldinger. Tak til bestyrelsen og hjælpere for det meget arbejde i den forbindelse, tak
til medlemmer og sponsorer der bakkede op om arrangementet.
Gavnø deltog vi af gode grunde ikke i, i klubregi (samme dag som jubilæumstræffet), men på
Gisselfeld var vi repræsenteret. Til gengæld var vi i 2010 repræsenteret ved et internationalt
Rally i England.
Slutningen af august bød på en tur i det fynske hvor Sandra og Michael lagde hus,
morgenmad, idé og energi i et fint arrangement. Egentlig burde solen have skinnet fra en klar
himmel hele dagen, men så heldige var vi ikke – at et par biler desuden strejkede undervejs,
gjorde dagen endnu mere udfordrende. MEN det var en fin tur og det var dejligt at se mange
medlemmer fra FYN – også nye medlemmer. Tak for det.
I september var vi repræsenteret ved et træf i Südhessen. Det blev et behageligt gensyn
med mange af de gæster der tidligere på sommeren havde besøgt os til jubilæet.
Desuden deltog vi også i Høsttræffet i Malmø. Det skal nævnes at både Claus og Udo tog
pokaler med hjem fra Høsttræffet. Efterfølgende kørte vi til en festlig aften/weekend i Claus
sommerhus. Tak til Claus og familien – og på gensyn i september.
Foruden de ovenstående arrangementer havde vi også nogle gode torsdag aftener i Roskilde.
Bestyrelsens arbejde koncentrerede 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.
Hjemmesiden bliver opdateret regelmæssigt, hvilket Henrik sørger for. Desuden kan vi vist
godt sige, at vi har fået en reservedelsspecialist i Henrik, hvilket er til stor gavn for både
medlemmer og andre Karmann Ghia ejere.
Bladudvalg har også været flittige. Det er vist tydeligt at det har fået et løft efter Niels og
Gotfred er kommet til.
Sponsorerne støttede rigtigt fint op om klubben og vores jubilæum i 2010, hvilket til stor del
er John fortjeneste. Fremover må vi overveje hvordan vi kan opsøge og fastholde nuværende
og nye sponsorer.

Når jeg ser tilbage på året der er gået, plejer jeg at være bekymret over antallet af
medlemmer i klubben, men til vores store glæde havde vi en tilgang af medlemmer sidste år.
Det er også en stor fornøjelse at have fået aktive medlemmer på Fyn og i Jylland. Men der er
dog stadig plads til flere i klubben og til vores arrangementer.
Jeg vil slutte med at takke alle for deres opbakning gennem deres medlemskab, deres
deltagelse og deres arbejde for Dansk Karmann Ghia Klub.
§4 Regnskab
Ditten gennemgik regnskabet og især udgifterne vedrørende vores jubilæum.
Det blev nævnt at vi fremover skal huske at gøre udenlandske deltagere opmærksomme på
at de skal betale alle gebyrer ved overførsler til klubben.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Et medlem synes at klubbens udgifter var meget store i forhold til vores normale balance.
§5 Indkomne forslag
Det blev foreslået at vi i klub regi fremover skal prøve at deltage i andre ugentlige træf end
blot Roskilde og gerne på andre dage. Der blev opfordret til at vi hver især prøver, at
repræsentere klubben og deltage alt efter tid og interesse, eftersom vi har en hel del
arrangementer planlagt for 2011.
§6 Fastsættelse af kontingent
Da kontingentet har været uændret i en del år, blev det vedtaget at forhøje det med kr. 50 til
kr. 300 fra 2012.
§7 Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
Bent Jakobsen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede og roste Bent for det store arbejde
han har lagt i klubben. Bent modtog en mindre erindringsgave som tak.
Nyt medlem af bestyrelsen blev Michael Kuehn fra Ringe på Fyn.
Ditten Heitmann og John borello blev genvalgt.
§8 Kommende aktiviteter
Sommerens aktiviteter blev gennemgået.
§9 Nye medlemmer
Vi kan med glæde notere at der i 2010 var en tilgang af medlemmer. Desuden er 2011 også
godt startet med 3 nye medlemmer i de første 4 måneder af året.
§10 Eventuelt
Et medlem foreslog at vi skulle overveje at melde vores klub ind i Motorhistorisk Råd.
Det blev også foreslået at vores web-master skulle deltage fast i bestyrelsesmøder alternativt
være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil behandle ovenstående forslag.

