
Dansk Karmann Ghia klub 
 

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d. 26 april 2014 
 

Årets generalforsamling blev afholdt hos Jens Noer, Motorbyen i Odense. 

 

#1 Åbning af mødet: 

Dorte bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede Jens Noer for at han ville lægge lokaler til 
vores generalforsamling. 

#2 Valg af dirigent: 

Henrik blev valgt som dirigent (Referent) 

#3 Formandens beretning: 

Tak for godt samarbejde til bestyrelsen, bladudvalget, webmaster mm som har hjulpet i klubben det 
forgangne år. Bestyrelsen bestod af Michael Kuehn, John Borello, Gotfred Blom, Kristjan Olesen, Ditten 
Heitmann og Dorte Mark, bladudvalget af Niels Kvistgaard, Gotfred Blom og Dorte Mark, Webmaster 
Henrik Villumsen. 

Aktiviteterne fra 2013 blev gennemgået. 

Generalforsamling i Dianalund 
Jyllandstræf i Kr. Himmelfart ferien 
Gavnø 
Strandtur 
Havnetur til Troense 
Garagetræf i Taastrup 
Tysklandstur 
England 
Malmø 

Planen for træf i 2014 blev kort gennemgået. 
Igen i år er der en stribe velkendte træf. 

20 års Jubilæumstræf Karmann Ghia Club Nederland 2014 
Kr. Himmelfartstræf, Hotel Postgården, Skælskør 
Internationalt træf hos Karmann Ghia Club Italia, Toscana, Italien 
Internationalt træf Karmann Ghia Klub Lippe, Bochum, Tyskland. 
Fødselsdagsfest hos John Randahl, Nykøbing Sj. 
Gavnø 



Internationalt træf Karmann Ghia Owners Club, Worcestershire & Shropshire, England 
Strandtur – besøg hos John Randahl i sommerhuset, Gudmindrup Lyng. 
Veterankomsammen, Nyvang, Holbæk 
Sommertræf, Birgith & Asbjørn i Kalundborg 
Høsttræf hos svenske VW veteraner 

Og selvfølgelig Dansk Karmann Ghia Klubs 35 års jubilæum i 2015 

Arbejdet i Motorhistorisk Samråd  blev nævnt. MhS arbejder for alle veterankøretøjer, både nationalt og 
internationalt, eksempelvis arbejdes der med fælles regler for veteranbiler i miljøzoner. Dorte’s involvering 
i arbejdet med historiske nummerplader blev også kort gennemgået. 

Bestyrelsen arbejder allerede intenst med at arrangere jubilæumstræffet i 2015. Grenå Bilhus A/S er trådt 
ind som sponsor og arbejder hårdt sammen med bestyrelsen for at sikre at træffet bliver en succes. Der 
blev opfordret til at tænke over yderligere sponsorer til træffet. 

Beretningen blev godkendt. 

4# Gennemgang af regnskabet: 

Gotfred gennemgik regnskabet og medlemsstatus. 60 medlemmer har betalt kontingent for 2014 og der 
udsendes nu rykkere til dem som ikke har betalt. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

5# Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

6# Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet forbliver uændret i 2014.  

7# Valg til bestyrelsen 

På valg var Dorte Mark (ønsker genvalg), Kristjan Olesen (ønsker ikke genvalg) og Ditten Heitmann (ønsker 
genvalg). 
Dorte Mark og Ditten Heitmann blev genvalgt. Henrik Villumsen blev valgt ind i bestyrelsen. 

Dorte takkede Kristjan for arbejdet i bestyrelsen med håb om at vi forsat kan trække på hans kreative evner. 

8# Kommende aktiviteter 

Disse blev gennemgået i formandens beretning. 

Gotfred gennemgik status for træffet i Skælskør i Kr. Himmelfart ferien. 

  



9# Nye medlemmer. 

Kort diskussion om antallet af medlemmer. 

Bland nye medlemmer blev det nævnt Jesper Jürgensen fra Grenaa Bilhus, vores sponsor for det internationale 
træf i 2015. 

10# Eventuelt 

Forslag fra Søren om at klubben udpeger en mediekonsulent/presseansvarlig som arbejder med at udbrede 
kenskabet til Karmann Ghia’en og klubben. 

Klubbens reservedelslager, som klubben fik som en gave af et tidligere medlem over vinteren, blev nævnt.  

 

Hermed sluttede den obligatoriske del af generalforsamlingen og efterfølgende var der en køretur i og omkring 
Odense. 
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