Dansk Karmann Ghia klub
Referat fra generalforsamlingen, lørdag d. 25 april 2015
Årets generalforsamling blev afholdt hos DK Classic Cars i Langeskov på Fyn.

1. Åbning af mødet:
Michael bød velkommen til Generalforsamlingen og DK Classic Cars.
Dorte bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for den udviste interesse i
generalforsamlingen og i klubben.
2. Valg af dirigent:
Henrik blev valgt som dirigent (Referent)
Henrik konstaterede at generalforsamlingen var varslet jvf. Vedtægterne og beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning:
Traditionen tro skriver formanden for klubben hvert år en beretning om de vigtigste hændelser, fra
året der er gået.
(Jeg ville egentlig prøve at gøre denne beretning lidt mere festlig – og googlede mig til 7 tips til en
festlig generalforsamling…. Fødselsdagsfest hvor alle stemmer med et flag…. Festmiddag med slips
og hatte…. Generalforsamling i billeder….. Syng en årsberetning…. Generalforsamling som en
sommerfest…..) Men det bliver nok blot den traditionelle beretning.
Jeg vil starte denne traditionelle beretning, der hvor man i de fleste tilfælde slutter: Med et stort
tak!
Tak til jer, der er med til at forme klubben og holde den i live. Det gælder både alle jer, der har brugt
jeres fritid på at engagere jer i træf, aktiviteter og bestyrelse, og alle jer der viser jeres engagement
ved at være medlemmer, sponsorer eller annoncører. Klubben har brug for hver og en af jer(os), hvis
vi skal kunne føre denne verdens ældste Karmann Ghia Klub trygt og godt videre.
Årsberetningen giver en naturlig anledning til at se tilbage på 2014, men også til at nævne de
forberedelser som rækker ind i 2015.
Siden generalforsamlingen i 2013 har bestyrelsen bestået af:
Michael – bor på Fyn – arbejder bredt i bestyrelsen med eksempelvis planlægning af
generalforsamling, giver en hjælpende hånd til andre medlemmer som ikke er helt så teknisk og
mekanisk orienterede, og ikke mindst er Michael god til newsletters i klubben og i det hele taget har
han et godt IT kendskeb….

Et godt IT kendskab er ikke John Borellos største styrke (hvilket er et aktivt valg - John mener
principielt at man har lov at leve uden en pc adgang i dagens Danmark), men til gengæld giver han
en uvurderlig støtte til klubben gennem overtalelse af sponsorer og annoncører. Desuden er han en
meget god sparringspartner for formanden, som nyder de samtaler der føres i løbet af året. John får
ikke kørt meget i A78 i 2015 da han netop har solgt den.
Ditten Heitmann får heller ikke kørt så meget i sin Karmann Ghia som hun egentlig gerne ville – her
har energien ikke været helt i top de sidste måneder. Til gengæld har Ditten ikke noget imod at tage
toget til bestyrelsesmøder hvor hun i det forgangne år har været suppleant – efter en lang karriere
som kasserer i klubben.
Klubbens kasserer Gotfred Blom har det seneste år ført bogholderiet videre i den gode sikre stil som
vi kender den fra Ditten. Gotfred har det kølige overblik over finanserne – og også når der går ild i
hans Karmann Ghia. Man må jo pænt vente på grønt lys og finde et egnet sted at parkere – selvom
der står flammer ud af bagklappen…. Mon ikke der var brug for et par reservedele efter den tur….
Og er der nogen der har brug for reservedele så er Henrik en ekspert. Henrik besvarer med glæde
alle spørgsmål der kommer fra medlemmer og kommende medlemmer, om hvordan den originale
del ser ud, hvor delen mon kan købes, hvilket reservedelsnummer den har – måske har han den
endda på lager. Tillige holder Henrik vores hjemmeside ajour og er enormt hjælpsom. Henrik bor i
Sorø.
I Sorø bor også jeg. Jeg har været i bestyrelsen i mange år og de seneste 10 år haft formandsposten.
Det har været mit mål at gøre klubben landsdækkende og knytte tætte kontakter til ligesindede i
udlandet. Generelt holder jeg af orden – til nogles store irritation.
Orden er der også i klubbens arkiv som er hos Niels Kvistgaard i Tåstrup. Ud over at være arkivar
kende de fleste sikkert Niels gennem hans lune og underfundige artikler i klubbladet – hvor han
lægger en hel del arbejde.
Klubbladet udkommer 2 gang årligt og bladudvalget består af Gotfred og undertegnede foruden
Niels.
I 2014 havde vi igen ca et arrangement hver måned fra april til september.
April – generalforsamling på Fyn
Maj – Kr Himmelfarts weekend i Skælskør
Juni – Gavnø
Juli – Strandtur til Nyk Sj.
Juli – Fyns tur til Tåsinge
August - Kalundborg
Sep – Malmö
Dec – tidligere julefrokost, men den har været indstillet et par år.
Og så har bestyrelsesmøderne naturligvis været præget af forberedelse af
Jubilæumsarrangementet. Kontakt til hotel, VW Grenå, VW importøren og nogle ture til Grenå og
Ebeltoft – samt møder med VW i Kbh.
Efterhånden føler vi os nogenlunde klar til jubilæet – der er naturligvis mange igangværende
opgaver – men vi har tiltro til at alt når at blive klart til 19/6.

Beretningen blev godkendt.
4. Gennemgang af regnskabet:
Gotfred gennemgik regnskabet for 2014.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Medlemsstatus er 81 medlemmer men en del mangler at betale kontingent for 2015. Rykkere bliver
nu udsendt.
5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret kr 300,- i 2016.
Bestyrelsen fortalte om overvejelserne omkring forsat medlemsskab af MhS. Dette blev diskuteret
blandt de fremmødte og John R foreslog at give MhS chancen endnu et år samt at kontakte MhS og
fortælle dem om vores overvejelser.
Bestyrelsen forsætter drøftelserne omkring MhS på næste bestyrelsesmøde.
7. Valg til bestyrelsen:
På valg var Michael Kuehn (ønsker genvalg), Gotfred Blom (ønsker genvalg) og John Borello (ønsker ikke
genvalg). Desuden havde Ditten Heitman (suppleant) meddelt at hun ønskede at træde ud af
bestyrelsen.
Michael Kuehn og Gotfed blom blev genvalgt. Marko Pavlenic blev valgt ind i bestyrelsen, Bjarne
Gregersen blev valgt som suppleant.
Dorte takkede John og Ditten for deres arbejde i bestyrelsen og bød de nye medlemmer velkommen.
8. Kommende aktiviteter
Dorte gennemgik træfkalenderen for 2015 og planen om minimum 1 træf om måneden hen over
sommeren. Der er stadig plads til aktiviteter i august hvis nogen har lyst til at arrangere eller være vært
for et besøg.
Det store fokus i 2015 er klubbens 35 års jubilæum som afholdes i Grenaa. Status på generalforsamling
var 80 tilmeldte biler og 150 deltagere.
9. Nye medlemmer:
Siden sidste generalforsamling har klubben fået 14 nye medlemmer hvoraf flere var til stede på
generalforsamlingen.
10. Eventuelt
-Der blev igen drøftet forskellige måder hvorpå medlemmerne kan aktiveres og kommunikere
indbyrdes. Vi har tidligere overvejet ”blog” på hjemmesiden samt facebook men pga. forskellige
administrative problemer blev disse ikke implementeret. Bestyrelsen blev enige om at gøre et forsøg
med en lukket gruppe på Facebook, kun for klubbens medlemmer. Michael opretter denne.
-Der blev stillet spørgsmål omkring nøjagtigheden af medlemsoversigten (landkortet) på klubbens

hjemmeside og Henrik påtog sig at opdatere kortet ud fra seneste medlemsliste.
- En opdateret medlemsliste blev efterlyst og Dorte påtog sig at udsende denne til medlemmerne.
Hermed sluttede den obligatoriske del af generalforsamlingen og derefter var der køretur til Kerteminde og
Årslev.

