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12 medlemmer var mødt hos Sandra og Michael Kuehn i Årslev (Fyn) – hertil kom et antal medfølgende damer. 
 
Michael Kuehn blev valgt til dirigent og Bjarne Gregersen til referant  
 
Næstformand Henrik Villumsen aflagde beretningen, da formanden, Dorte Mark, var på tjenesterejste i 
udlandet.  

 
”Beretningen for 2015 bærer naturligt præg af at året var et jubilæums år. Vores alles fine gamle klub blev 35 
den 28. februar.  
Denne dag markerede vi ved en lille sammenkomst i Henriks værksted – med både historie og taler.  
 
 I juni kunne vi så fejre jubilæet i større målestok, med det store jubilæumstræf i Grenå fra 19. til 21. juni. Det 
føles lidt som om at hele 2015 drejede sig om jubilæumstræffet – men der blev også tid til andet – her kan 
nævnes køretur på Sjælland, træf på Gavnø, køretur i Jylland/Fyn, strandtur ved Gudmindrup Strand og tur til 
Ängelholm i Sverige.  
 
Det er med glæde at vi ser en øget trafik på de elektroniske medier.. Således kunne jeg nyligt notere mig at et 
par billeder kan generere trafik på facebook – mere end 800 visninger… Så der bliver lagt mærke til os. 
Fremadrettet kan vi måske gøre mere for at blive set? 
 
I forbindelse med jubilæet fik vi tegnet et jubilæumslogo – og efterfølgende justeret en smule på vores ”gamle” 
logo. Det er nu blevet en cirkel og ikke et ovalt logo. Det er naturligvis altid fordele og ulemper ved at ændre på 
et ellers velfungerende logo – men her vurderede vi i bestyrelsen at der var flest fordele.  
 
Jeg har sagt det før – men det kan ikke siges for tit: Et stort 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.” 
 
FOR MANGE SKYLDNERE 
Debatten om formandsberetningen kom til at dreje sig om et faldende medlemstal og ikke mindst om at få 
medlemmerne til betale kontingent. På generalforsamlingsdagen var der 69 medlemmer – men kun 35 havde  
på den dato betalt deres kontingent, oplyste Michael Kuehn. 
Det blev fremhævet, at foreningen skal være mere streng med at sætte en slutdato for rettidig indbetaling af 
kontingent. Måske kan der indføres et strafgebyr ved for sent indbetalt kontingent. 
 Der   bør også gøres en indsats for at tydeliggøre, hvad et medlemskab af klubben giver af fordele. 
 
Sandra Kuehn fremlagde regnskabet i kassereren, Godtfred Bloms, fravær. 
 
Kontingentet på 300 kr. årligt blev vedtaget uændret, men det skete først efter en del debat. Et indmeldelses-
gebyr blev foreslået. Men det var der ikke tilslutning til. 
 Bestyrelsen vil være opmærksom på medlemstallet, og iværksætte en skærpet indsats med rykkere. Det kan 
bl.a. ske vi SMSér.  



 
NY FORMAND OG NYT BESTYRELSESMEDLEM 
Dorte Mark ønskede efter 11 år på posten at trække sig som formand.  Henrik Villumsen blev genvalgt til 
bestyrelsen og derefter med akklamation udpeget til ny formand. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes 
Flemming Mengers, mens Bjarne Gregersen genvalgets til suppleant. 
 
Med valget af Henrik Villumsen får klubben sin tredje formand i de snart 36 år, klubben har eksisteret. 
 
EN HILSEN FRA DORTE MARK 
Henrik Villumsen læste derefter følgende hilsen fra Dorte Mark. 
 
”Der var engang….. Sådan starter alle eventyr… Og et eventyr har det været.  
 
For 11 år siden fik jeg den ære og det arbejde, at være formand for Dansk Karmann Ghia Klub.  
Som i sikkert alle ved, så overtog jeg efter Klaus Bjerg – som sad ved roret i 25 år.  
 
De sidste 11 år har klubben så trukket med mig og min personlighed, en personlighed som uden tvivl har 
påvirket klubben. Jeg vil og kan ikke udtale mig om denne personlighed har påvirket i positiv eller negativ 
retning. Men langt hen af vejen gælder ”what you see is what you get” for min del.  
For mig har det været en lærerig periode. Specielt i forhold til alle de fantastiske Karmann Ghia venner som jeg 
har lært at kende på min vej. Karmann Ghia venner som er blevet en stor del af min bekendtskabskreds og 
vennekreds, både i indland og udland.  
Men også mit kendskab til Karmannen er blevet udvidet betydeligt. Jeg har bl.a. haft æren af at være med-
dommer ved et stort internationalt træf. Bliver spurgt til råds ved køb og salg – og selv forsikringsfirmaer 
kontakter mig vedr. vurderinger på Karmann Ghia’er. Det har været en del af arbejdet, men også en fornøjelse 
at blive taget med på råd.  
 
11 år som formand for Dansk Karmann Ghia Klub har også betydet at jeg har prioriteret det at repræsentere 
klubben, hvor og når det var muligt. Faktisk er mange weekender og ferier gået med bestyrelsesarbejde 
og/eller rejser til træf. Hvilket har været helt mit eget valg og en stor en fornøjelse.  
 
For en forening som vores, som bliver meget påvirket af den siddende formand, mener jeg at det er vigtigt at 
foreningen består – og at foreningen ikke bliver en enkelt persons værk. Derfor har det længe været mit mål at 
sige tusind tak for tilliden de sidste 11 år og give plads til den næste formand i rækken. 
Den tid er nu kommet og det er med glæde at jeg læner mig tilbage i stolen. Det er ikke et farvel – blot tid til at 
være mere turist og mindre rejseleder i foreningslivet! Dette sagt med et smil  ” 
 
 
EVENTUELT 
 
Henrik Villumsen forelagde et forslag fra Dorte Mark: Indførelse af livslange eller 10-årige medlemskaber. En 
ide, som ikke vandt tilslutning. 
Der blev efterlyst en mentor for medlemmer uden teknisk snilde. En sådan kunne hjælpe nye Ghia-ejere i gang 
med teknisk viden m.v. 
I den forbindelse blev det foreslået, at der holdes værkstedstræf  både på Fyn, Jylland og Sjælland  . 
Der blev spurgt om klubben har æresmedlemmer. Svaret: Nej. 



Derefter blev Karmann Ghiaerne startet på en tur ad små fynske veje til Fjellebroen Havn (mellem Svendborg 
og Faaborg).  
BJARNE GRGERSEN 
        


