
GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2018 HOS VW ODENSE 

12 medlemmer plus en del damer var mødt - alle i godt humør og ankommet i velkørende biler. 

Michael Kuehn valgtes til dirigent og Bjarne Gregersen til protokolfører. 

Formanden, Henrik Villumsen, sagde 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 VW Odense for at åbne dørene for os 

Tak til bestyrelsen for deres arbejde og tak til vores sponsorer som bakker klubben op. 
Året, som gik var, lidt specielt, i hvert fald hvad angår vejret. Specielt dem som kører cabriolet lagde nok 
mærke til, at vi gik fra forår til efterår – uden en sommer. 

Aktiviteterne sidste år startede med 3 x værkstedstræf og generalforsamling i Svendborg, så var sæsonen 
godt igen. 
Jesperhus Blomsterpark blev samlingspunktet for det første træf, koordineret af Jens, som også lagde 
sommerhus til en hyggelig weekend på Mors, tak for det. Det blev efterfuldt af det store træf på 
Oremandsgaard, hvor vi fik set en hel del af Sydsjælland og Møn. Her vil jeg igen benytte lejligheden til at 
sig tak for en dejlig frokost og eftermiddag hos Birger med det indlagte pitstop for at fikse en dynamo med 
hjælp fra klubbens ”mekanikere”.  

Årets største fornyelse var træffet på Gavnø, hvor vi for første gang siden 2005 sagde farvel til skyggen fra 
de store træer og fik en plads i solen. Noget var dog som det plejede, traditionen med det store frokostbord 
blev bibeholdt. 

I sommerferien havde vi den årlige badetur i sommerhuset hos Hildegund og John og i august arrangerede 
Spjæt og Ole træf i det midtjyske. 
Årets sidste biltræf var Høsttræffet i Malmø, som om noget markerede sommeren 2017 som en våd 
fornøjelse. Endelig var der julehygge i Odense, hvor Flemming og Helle lagde lokaler til glögg og æbleskiver.  

Jeg ved, at der var mange lokale møder og køreture blandt medlemmerne. Det er netop et af formålene 
med at have en klub, at skabe lokale kontakter og netværk. Det er helt sikkert noget, vi skal bygge videre 
på. 

Bestyrelsen har primært fokuseret på planlægning af aktiviteter samt klubbladet. Vi er så småt begyndt at 
kigge på klubbens jubilæumstræf i 2020 og planen er, at det bliver på Sjælland i juni måned. Nærmere 
detaljer følger i det næste klubblad. Som opfølgning fra sidste års generalforsamling har vi arbejdet med en 
folder omkring klubben, hvem vi er, hvorfor skal jeg være medlem osv. Klubbens online aktiviteter har 
primært været Facebook, men klubbens hjemmeside har fået en større overhaling i motorrummet som 
følge af en bølge hacking forsøg i efteråret. En positiv ting er en ny kalender som nu tillader overførsel af 
aktiviteter til jeres egen kalender. 



2017 var også året, hvor vi fik gang i klubtrøjer, så vi kan reklamere lidt for klubben, tak til Dorte for at stå 
for dette. Hvad er det næste vi skal have lavet, kasketter? Lad os diskutere dette under eventuelt. 

2018 sæsonen er kommet godt i gang med velbesøgte værkstedstræf og selv vejret tegner godt. Jeg håber 
alle får en god sæson på vejene uden mekaniske problemer. 

Tak for et godt 2017, jeg håber vi mødes i 2018” 
 

Kassereren, Gotfred Blom, aflagde regnskabet. 

Der var ikke indkommet forslag 

Under punktet fastsættelse af kontingent blev det oplyst, at der spares sammen til jubilæumstræf, der 
holdes hver femte år. De er ret kostbare. . Kr. Himmelfartsstævnet på Risinge Herregård tager en bid af 
beholdningen, men på den anden side var der et mindre overskud på stævnet på Oremannsgaard 2017. D  

Enden blev, at kontingentet på 300 kr. pr. år fastholdes. 

Valg til bestyrelsen: 

Både af Henrik og Michael blev det sagt, at det ville være rart at få et jysk medlem i bestyrelsen, da flere og 
flere medlemmer er bosat i hovedlandet. Ingen af de tilstedeværende jyder var klar til at modtage valg. . 

Henrik Villumsen, Flemming Mengers blev genvalgt til bestyrelsen og Bjarne Gregersen til suppleant.  

Marko Pavlenic har ønsket at træde ud at bestyrelsen. I hans sted blev Lars Nordhøj Winther, Helsinge, 
valgt for et år. 

Dorte Mark tog med glæde mod valget til revisor. 

Michael gennemgik årets aktiviteter. Kristi Himmelfarts-stævnet er fuld booket. For ikke tilmeldte er det 
muligt at deltage i fredagens køretur til Strøjers Bilsamling ved Glamsberg og/eller lørdagens tur til De 
japanske haver. Tilmelding hertil ønskes. 

Gavnø-stævnet 10. juni har jubilæum, og der ventes omkring 1000 biler. 

Klubben vil gerne støtte op om Volkswagen Classic-Meet i Haderslev 15.-17. juni. 

Badeturen hos Hildegund og John i Gudmindrup Lyng er den 28. juli – og plejer at betyde en hyggelig dag. 

Der er ikke programsat noget stævne i august – en mulighed kunne Aarhus. Det blev nævnt, at Kristi 
Himmelfarts-stævnet i 2019 burde holdes i Jylland. 

Henrik oplyste, at klubben nu har 57 medlemmer. Siden 1. januar 2017 og til dato har tilgangen været på 
seks. 

Eventuelt: 



Michael omtalte persondataforordningen fra EU og sagde, at der ikke er styr på den endnu, men det vil ske 
inden sidste frist den 25. maj. Det er en trøst, at klubben ikke har følsomme oplysninger om medlemmerne 
– f.eks. har den ikke personnumre. 

Et udkast til en informationsfolder om klubben blev fremlagt. Dermed har bestyrelsen efterkommet et 
forslag fra generalforsamlingen i 2017. Folderen er på fire sider, og det er meningen, at medlemmerne skal 
give den til Karmann Ghia-ejere, der endnu ikke har meldt sig ind. 

Efter frokosten kørte man med Flemming og Helle i spidsen en tur til Odense Havn. Her ventede der 
deltagerne en overraskelse: Et besøg på det forholdsvis nystartede Odense Glasværk. Og den gode dag 
sluttede med at halsen blev skyllet i Storms Pakhus. 

Bjarne Gregersen 

 


