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NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære Ghia-venner,
2019-sæsonen er vel overstået og bilerne er kørt i garage. Jeg håber at i alle
har fået kørt mange flotte ture i jeres biler. For mit vedkommende var træffet
ved Ho Bugt et af højdepunkterne. Her fra flot natur, hyggeligt samvær og
stor opbagning fra klubbens medlemmer. Vores træf i Kr. Himmelfartsferien
er ved at være ikoniske og deltagerantallet stiger hvert år.
Bestyrelsen arbejder på højtryk med planlægningen af vores 40-års jubilæum
næste år. Også dette træf nyder stor efterspørgsel og vi kan i skrivende stund
melde alt udsolgt – 61 tilmeldinger fra Danmark og Europa. Vi var en del fra
klubben som deltog i den hollandske klubs 25-års jubilæum i september, her
var der ligeledes stor interesse for vores træf.
2020 kommer til at stå i jubilæets tegn men vi holder også fast i traditionerne,
eks. julehygge og værkstedstræf. Desuden planlægger vi at fejre klubbens
fødselsdag i februar hvor vi mødes i garagen i Sorø til lidt hygge. Vi regner
med at Kr. himmelfart træffet bliver en forkortet version af hvad vi normalt
holder, et endagstræf omkring Lillebælt, da vi jo mødes igen i juni til jubilæet.
Alle som deltager i aktiviteterne er med til at sætte præg på klubben og vores
aktiviteter. Ovenstående rammer for 2020 er kun planer, det er alle jer
deltager ved vores arrangementer som gør dem til noget særligt.
Tak til alle for at fantastisk 2019 med håbet om et 2020 der bliver mindst lige
så godt.
De bedste hilsner
Henrik
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Jubilæumstræf 2020
Det er jo ikke en hemmelighed at klubben har 40-års jubilæum i 2020.
Som annonceret fejrer vi jubilæet på hotel Comwell Klarskovgaard som vil
være vores base for jubilæet over weekenden og det er her vi fejrer vores
40-års fødselsdag med en stor fest lørdag aften.

Vi arbejder stadig på programmet for weekenden men hovedpunkterne er
på plads:
Fredag
Dette er dagen hvor de fleste gæster ankommer i løbet af dagen og
aftenen. Der er dømt afslapning og hygge på hotellet som byder på gode
faciliteter til at hænge ud. Naturen er lige uden for døren hvis man vil gå en
tur eller bade i Storebælt.
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Lørdag
Lørdag formiddag forlader vi hotellet og tager ud på en flot køretur ned
langs kysten mod Næstved hvor vi besøger det nyåbnede museum på det
gamle Holmegaard Glasværk.
Her vil der både være udstilling og arbejdende glasværksteder. Udstillingen
omfatter både glasværkets historie, dansk design samt Holmegaard mose,
den nu fredede
højmose som er
årsagen til at
glasværket blev
oprettet her.
Lørdag aften holder
vi fest på hotellet
med middag og
efterfølgende
levende musik.
Søndag
Søndag kører vi ind over Sjælland til Sorø hvor destinationen er Sorø
Akademi. Detaljerne er ikke helt på plads endnu med vi kan nævne Sorø
klosterkirke, Sorø Akademi, parken, Sorø’s gamle bygninger, Vestsjællands
kunstmuseum og meget andet.
Vi slutter træffet af i Sorø hvor vi også vil have præmieuddeling.

5

Min første bil – og det måtte være en Karmann Ghia!
- det er så langt som vi er på nuværende tidspunkt.
Af Samantha Cantu Møller
Hej alle Karman Ghia medlemmer af den Danske Klub.
Jeg er ikke personligt medlem endnu, men min far er.
Mit navn er Samantha Cantu Moller. Jeg er 17 år gammel og bor i Malmö.
Jeg går på sidste år på IB (engelsk line) eller som man kender i Danmark,
gymminasiet.
Interesset for biler har jeg fra min familie (far og mor). Da jeg var 4 måneder
var jeg for første gang på et bil rally på Bornholm. Siden da har jeg været på
mange rallies og ture med gamle biler i mange lande.
Over årene har jeg set mange forskellige vintage og classic biler. Jeg er
mange gange blevet spurgt om hvilken bil jeg vil have når jeg bliver gammel
nok til at køre selv.
Den bil jeg faldt for først var en Beatle. Jeg havde da set alle Herbie filmene
og synes det var den helt rigtige bil for mig. Den havde en personallitet som
passede mig. Bilen skulle selvfølgelig ligne Herbie med de rigtige farver.
Men, så blev jeg forelsket i Karmann Ghia modellen og den sportige
udseende. Jeg havde da set alverdens farver på en Karmann Ghia. For mig
var favorit farven “blå” den rigtige ud af de tusind farver. Den skulle være
lyseblå.
I 2018 startede jeg at kigge på de forskellige web-sider hvor man kunne
finde Karmann Ghia’s. Min far havde sagt at en nyere Karmann Ghia fra
70’erne ville være et bedre køb for mig. Den ville have bedre
køreegneskaber og en større motor. Hver uge kom jeg med en liste på nye
Karmann Ghia som var sat til salg, med der var altid noget som ikke var
perfekt. Forkert farve, for gammel, for langt væk, for dyr etc.

Historien, hvordan jeg fandt min første bil er lidt sjov. Det var den 3 juni
2018. Mine forældre havde givet mig en historie om at vi skulle se på et nyt
hus, ude på landet i Sverige. Jeg var ikke interesset i at komme med, men
blev tvunget. Da vi kom op til huset blev garagen åbnet.
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Der stod lyseblå
Karmann Ghia fra
1973!!!! Jeg kunne ikke
tro mine egne øjne. Min
far kørte mig rundt i
kvarteret og under
turen opdagede jeg, at
der var mange ting som
skulle laves ved bilen,
men jeg var stadig
forelsket i bilen. Det
blev min lille ”Baby”.
Der var og er stadig
mange ting som
mangler eller som skal
byttes eller repareres,
men jeg elsker at se de
fremskridt vi tager med
bilen, og som gør bilen
min, med de
beslutninger som jeg
må tage.

Billedet herover er fra den dag jeg først så bilen. Den følelse som jeg havde
var som en der fik sin første hundehvalp. Jeg vidste at jeg måtte arbejde
hårdt for at få et kørekort og få bilen klar til min 18 års fødselsdag, men det
ville være alt arbejdet værd.
Vi har fået fat i mange dele som behøves, men der er stadig nogle som jeg
ikke har fået fat i endnu, så som et speedometer i KM. Det jeg har er i
MILES.
Et andet problem er at de originale frem sæder ikke var en del af bilen, de
var totalt ødelagte så den tidligere ejer havde smidt dem væk. Jeg regner
med at det er umuligt at fremskaffe nye så jeg må tage til takke med dem
som bilen nu har.
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Efter at vi købte bilen I 2018 brugte vi tid på at lave en liste over hvad vi
manglede eller skulle udskifte. Jeg fik kørt rundt på en parkeringsplads man
det blev alt inden den blev sat ind for vinteren.
Da vi var på ferie i Mexico i januar in 2019, brugte vi en del tid på at lede
efter dele til bilen i Mexico. Der er ikke mange Karmann Ghia i Mexico, men
der er stadig mange reservedele til VW’s.
Da vi tog ud bilen til sommeren i år, blev min første opgave at rense gulvet
for rust og fik det hele grundmalet og ovenpå et godt lag sort maling.
Bagage rummet fik også en tur. Det næste som står for tur er
motorrummet, som jeg håber vi får gjort færdig inden bilen atter bliver sat
in for vinteren.

Billedet viser mig igang med at male gulvet. Først med rød grund maling og
derefter med sort.
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Bilen er hjemme ☺ En af dagene hvor vi arbejde på bilen i år.

Julehygge i Odense
Vi afslutter igen i år sæsonen med lidt julehygge. Helle og Flemming byder
på Glögg og æbleskiver i Odense søndag d. 8. december. Der er årets sidste
mulighed for at dele oplevelser og historier fra sæsonen der gik eller bare
hygge sammen med venner.
Tilmelding senest 25. november til Flemming på harleyman@mail.dk
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JEG skifter da olien……..
Ja, det er helt naturligt at skifte olie en gang om
året (bedst før vinterhi).
Da jeg stod i lære i årene 1968 – 1972 hos SMC i
Odense, kom VW’erne ind til olieskift for hver
2500 km.
Olierne er blevet bedre og derfor skifter vi nu
ca. en gang om året på vores veteraner.
MEN har du også husket at skifte olie på
luftfilteret? For et års tid siden, da jeg rensede
filter, var jeg meget overrasket over hvor meget
snavs der var i olien i filteret, efter KUN knap
8000 km. Så derfor, når du skifter motorolien,
så husk også at rense oliebadet i luftfilteret og
skifte olien med frisk motorolie.
God arbejdslyst - Knud

Kontingent 2020
Kontingentet på kr. 300,- bedes indbetalt i 2020 og senest 31. januar til
Dansk Karmann Ghia Klubs konto.
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 074
Eller MobilePay til 4099 4771
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GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2019
I AUTOHUSET KRONSBJERG I ODENSE.
18 var mødt op, da formand Henrik Villumsen bød velkommen i det kun et
år gamle og derfor topmoderne autohus.
Til dirigent valgtes næstformand Michael Kuehn og til referent Bjarne
Gregersen.
FORMANDENS BERETNING:
Velkommen til årets generalforsamling i Odense, tak for det store
fremmøde. Jeg vil også gerne sige tak til alle som har deltaget i klubbens
aktiviteter i det seneste år.
2018 var et specielt år, i hvert fald pga. vejret. Det er altid dejligt at køre
Karmann Ghia men 2018 var ekstra dejligt i en cabriolet!
Aktiviteterne i 2018 startede med 3 x værkstedstræf og generalforsamling
hos VW i Odense.
Årets store træf på Risinge herregård var en stor succes med mange
deltagere og en hyggelig weekend., hvor vi fik set det meste af Fyn. Tak til
vores fynske organisatorer som stod for planlægning og koordinering af alt
det praktiske.
Gavnø var ligeledes velbesøgt, vi fik hilst på flere medlemmer som deltog
for første gang, både på Gavnø og i klubregi.
Årets store udlandstur var til Würzburg hvor klubben var vel repræsenteret
hos Karmann Freunde Bayern som fejrede klubbens 10-års jubilæum. Turen
bød på flotte landskaber, vinsmagning, vandretur i Harzen og meget andet.
Den årlige badetur i sommerhuset hos Hildegund og John bød på uventede
gæster fra Østrig. De havde læst om træffet på nettet og besluttede at
overraske os med et besøg på vej hjem fra ferie i Sverige. Desværre havde
de motorproblemer og måtte på værksted og til sidst lykkedes det dem at
få bilen hjem.
I august arrangerede Spjæt og Ole træf i det midtjyske som igen havde stor
tilslutning. Sommeren holdt en midlertidig ferie i den weekend men på
trods af regn og blæst havde vi en fornøjelig weekend i godt selskab.
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Sidst men ikke mindst var der julehygge i Odense hvor Flemming og Helle
lagde stue til Gløgg og æbleskiver.
2018 var også den reelle start på planlægningen af vores 40-års jubilæum i
2020 som bliver afholdt på Klarskovgaard ved Korsør. Vi er godt i gang med
at planlægge indholdet for weekenden og åbner op for tilmelding efter
sommerferie. Vi forventer mange deltagere, både fra ind- og udland.
Klubbens Facebook gruppe for medlemmerne kører godt og der er jævnlig
aktivitet og mange bidrag, klubbens lille størrelse taget i betragtning.
Seneste tiltag i vores promovering af klubben er kasketter broderet med
vores logo som tillæg til klubtrøjerne som i allerede kender. Tak til Dorte for
at passe denne butik.

2019 sæsonen er kommet godt i gang med velbesøgte værkstedstræf. Årets
Kr. Himmelfartstræf ved Ho Bugt tegner til at blive et af de største i mange
og planlægningen af de sidste detaljer er næsten på plads. Tak til Maggie,
Orla, Spjæt og Ole for at stå for alt dette arbejde.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for deres arbejde og tak til vores
sponsorer som bakker klubben op.
Tak for et godt 2018, jeg glæder mig til vi mødes rundt om i landet i 2019
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Regnskabet blev forelagt af kasserer Godtfred Blom, og det blev ligeledes
godkendt.
Der var ingen forslag at behandle.
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Kontingentet bliver uændret 300 kr. Der var en enkelt røst om en
forhøjelse, men Henrik slog fast, at der ikke er behov for en sådan, da der er
de nødvendige midler.
Inden valgene blev spørgsmålet rejst, hvorvidt man kan sidde i bestyrelsen
uden at gøre sig fortjent hertil. Det var med adresse til et
bestyrelsesmedlem, som spørgeren ikke havde mødt endnu, ligesom han
undrede sig over, at medlemmet ikke var til generalforsamlingen.
Både Henrik og Michael understregede, at vedkommende
bestyrelsesmedlem er aktiv i bestyrelsesarbejdet og ikke kunne være til
stede ved generalforsamlingen på grund af sit arbejde.
Der udspændt sig en diskussion om, at bestyrelsen mangler et jysk medlem,
hvilket er ønskværdigt. Det skal derfor tilstræbes, at en jyde vælges på
generalforsamlingen i 2020.
Der var genvalg af Michael Kuehn, Gotfred Blom og Lars Norhøj.
Michael gennemgik de planlagte arrangementer i 2019. Det blev oplyst, at
15 biler deltager i Kr. Himmelfartsstævnet. Spjæt og Ole fortalte engageret
om de oplevelser, der venter. Som det fremgår af klub-kalenderen byder
2019 på en ø-tur, inviteret af Lene og Birger Jarlkov. Besøget finder sted
den 17. august og målet er Fejø. Den efterhånden traditionsrige badetur til
Gudmindrup Lyng er den 20. juli, hvor John og Hildegund Randahl tager
imod.
Henrik sagde, at bestyrelsen i den kommende tid vil prioritere
tilrettelægningen af 40 års jubilæums stævnet ved Korsør i 2020 højt. Han
anbefalede, at medlemmerne tilmelder sig straks det bliver muligt, idet
deltagerantallet ved dette stævne er sat til 60. Det vil gøre afviklingen af
arrangementet mere overskueligt.
Under punktet ”nye medlemmer” blev det oplyst, at klubben siden 1. januar
2018 har fået ni nye medlemmerne, så der nu er i alt 60.
Efter frokost kørte 10 Karmann Ghia´er ud i det forårsgrønne og rapsgule
nordfynske landskab. Turen, der endte ved godset Langesø, var flot
tilrettelagt af Helle og Flemming Mengers.
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Garagetræf

2020 sæsonen startes med garagetræf 3 steder i landet. På Sjælland i Sorø,
på Fyn i Årslev og i Jylland i Hasselager.
Her har du mulighed for hjælp til at servicere din bil, lære lidt nyt omkring
VW teknik, snakke om den kommende sæson eller bare hygge med
åndsfæller.
Medbring selv f.eks. olie eller andre reservedele, så kan vi hjælpes ad med at
få det fikset. Øl og pølser til frokost.
Tilmelding senest weekenden før!
29. marts Jylland – Hasseltoften 58, 8361 Hasselager
Ole Sørensen - olesco58@msn.com
29. marts Sjælland – Elmebjergvej 7, 4180 Sorø
Henrik Villumsen - webmaster@karmannghia.dk
29. marts Fyn - Gl. Byvej 32B, 5797 Årslev
Michael Kuehn - michaelkuehn@outlook.dk
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10 ÅR MED EN YNDIGHED
Af Bjarne Gregersen
Vor klub fylder 40 år i 2020. Og i 10 år har jeg været ejer af en Karmann
Ghia – med deraf følgende glæder – og også nogen sorger. Men sådan er
det vel i et hvert kærlighedsforhold.
Kærligheden blussede op, da jeg en mandag i juni 2010 læste Fyns Amts
Avis. Her var en større artikel om og en masse foto fra Dansk Karmann
Ghias klub 30 års jubilæumsstævne i Troense. Hvad var nu det?
Sådan en havde min broder og jeg jo i slutningen af 1960èrne. Det kunne
være morsom at få hænderne om rattet i en sådan og gik på jagt på nettet.
Penge på kontoen havde jeg. I 2010 fik jeg udbetalt en præmie for ikke at
have udøvet landsskadelig virksomhed ved at gå på efterløn.

Familien Gregersen på sommertur……

Bilen dukkede op i nærheden af Næstved. En cabriolet til overkommelige
penge. Den blev besigtiget og prøvekørt. Købt og så var jeg Ghia-ejer.
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Papirerne viste, at den første gang var indregistreret den 9. marts1970 i
Osnabrück, hvor de ca. 400.000 andre smukke biler er ”født”.
OK OK. Yndigheden havde sine mangler i karrosseriet. Et bekosteligt
pladearbejde måtte til. Jeg skal ikke fortabe mig i de besværligheder og
omkostninger Yndigheden har budt mig. Noget af det fik jeg, der ikke selv
kan skrue i en bil, hjælp til fra Knud og Micheal på Fyn, hvilket jo er en af
fordelene ved at være medlem af klubben.
Min mekanikers hustru kaldte den røde cabriolet for ”pralebilen” – og en
kvindelig kollega dømte den til at være ”en blærerøvs bil”. Dem om det.
Og oprejsning fik jeg da også en dag på en parkeringsplads. To rødder i en
gammel Golf kom drønnende, stoppede op, rulle vinduet ned og råbte.
Smart øse, du har.
Sådan.
Hanne og jeg har haft mange gode ture, vel er vi ikke været dem, der kører
langt som nogle af de andre medlemmer af klubben jo ofte gør.
En stor oplevelse var deltagelsen i 35 års stævnet i 2005 i Grenå. Og vi stiller
naturligvis op med mod på at opleve en masse ved den kommende 40 år
jubilæet næste år.
.
I årenes løb har jeg haft Yndigheden vinteropbevaret flere mærkværdige
steder – i gamle
maskinhaller, mere eller
mindre utætte garager,
men nu har jeg en aftale
med min nye mekaniker
om, at den kan stå i
hans udstillingsvindue.
Det er perfekt – og for
os begge.
-Bjarne Gregersen
En stolt Ghia-ejer i den grønne skov
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TIL SALG

Karmann Ghia Type 34 årgang 1967
Med originalt soltag og automatgear.
Jeg er bilens 2. ejer og købte bilen omkring 1991, og har ikke kørt mange
kilometer i den siden da. Bilen er i god stand, men stoffet på førersædet
trænger til udskiftning. Tilbud overvejes.
Claus Møller: Tlf.: 0046 709 3668 43
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KLUB-KALENDER forår 2020
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET MED
DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

8. december 2019 kl. 14 – Juleknas i Odense
Helle og Flemming varmer glögg og æbleskiver.
Tilmelding senest 1.december til harleyman@mail.dk

Lørdag d. 29. februar – 40 år’s fødselsdag
Vi fejrer klubbens 40-års fødselsdag hos Henrik i Sorø
Tilmelding til Henrik på webmaster@karmannghia.dk

29. marts - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Hasselager ved Århus.
Tilmelding til Ole på olesco58@msn.com

29. marts - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Sorø.
Tilmelding til Henrik på webmaster@karmannghia.dk

29. marts - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Årslev på Fyn.
Tilmelding til Michael på michaelkuehn@outlook.dk

25. april - Generalforsamling Fyn
Nærmere detaljer følger.

Kr. Himmelfart træf ved Lillebælt
Hold øje med vores hjemmeside eller Facebook for flere detaljer.

12. – 14. juni - Klubbens 40 års jubilæumstræf
Vi fejrer klubbens 40-års jubilæum på Klarskovgaard ved Korsør.
Tilmelding er lukket.
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14. juni - Gavnø Classic Autojumble & Concours de
Charme. Tilmelding direkte på www.gavnoe.dk

Udenlandske træf
Her har vi forsøgt at samle de kendte udenlandske træf. Man står selv for
tilmelding m.m. hos arrangørerne. Se flere detaljer på hjemmesiden.

1. Maj træf Hannover.
Stort VW-træf og stumpemarker med god plads til andre modeller.
Ingen tilmelding nødvendig, http://www.maikaefertreffen.de/

26. – 28. juni – KGOC International.
Det årlige internationale træf i Storbritannien afholdes i Leicestershire
området.

28. – 30. august. Træf i Vallonien, Belgien
Hold øje med vores hjemmeside eller Facebook for flere detaljer.

Kontingent 2020
Kontingentet på kr. 300,- bedes indbetalt i 2020 og senest 31. januar til Dansk
Karmann Ghia Klubs konto.
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 074

Eller MobilePay til 4099 4771
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