
GENERALFORSAMLING I DANSK KARMANN GHIA KLUB 

Holdt den 28. juni 2002 hos Helle og Flemming Mengers i sommerhuset ved Dalby 

Bugt på Hindsholm, Fyn 

15 var mødt i 14 biler. 

Efter formand Henrik Villumsens velkomst blev Michael Kuehn valgt til dirigent og 

Bjarne Gregersen til referent. 

 

FORMANDENS BERETNING: 

Kære alle  

Velkommen til årets generalforsamling og tak for de medlemmer som er mødt op. Jeg vil også 

gerne sige tak til i Helle og Flemming for at lade os komme på besøg. 

2019 var et år som bestod af traditioner og fornyelse. 

Blandt traditionerne var blandt andet vores værkstedstræf, Gavnø og badeturen. Tak til de 

trofaste arrangører og deltagere i disse arrangementer som jo er blevet en rygrad i vores 

aktivitetskalender. 

Der var også plads til fornyelse, Lene og Birger havde arrangeret en ø-tur til Fejø i deres 

sommerhus. Igen var der stor opbakning fra medlemmerne og alle havde en dejlig weekend. Ø-

ture er også ved at være en tradition men øerne er nye, tidligere har vi bl.a. besøgt Rømø og 

Agersø. Desværre gik årets tur til Bornholm i vasken men jeg er sikker på at der kommer flere. 

Den helt store begivenhed i 2019 var træffet ved Ho Bugt som havde en kæmpe opbakning, et af 

de største træf i nyere tid når vi ser bort fra jubilæumstræf. Igen en stor tak til Spjæt og Ole samt 

Maggie og Orla for planlægningen. Endelig fik vi besøgt VW Retro Museum som var et ønske fra 

mange. 

Udlandet trak igen i os, vi havde deltagere i både England og Holland. Turen til Holland bød også 

på møde med Torsten som bød på en rundvisning på flybasen hvor han arbejder. Her blev vi 

præsenteret for både nye og ældre fly, store og små modeller, jeg er sikker på at alle deltagerne 

havde en sjov formiddag her. 

Selv mekaniske problemer og udfordringer kunne ikke ødelægge en dejlig weekend i Holland. 

Året sluttede igen med en tradition, gløgg og æbleskiver. 

Bestyrelsens fokus i 2019 var på planlægning af jubilæumstræffet. Der blev jagtet sponsorer, 

arrangeret mad og drikke, håndteret tilmeldinger og forespørgsler, betalinger, testet mulige 

lokaliteter og meget mere. Tak for indsatsen til Bestyrelsen og Dorte som arbejder med i 

planlægningsgruppen. 



Som i ved er planerne jo udskudt til. Til efteråret genstarter vi forberedelserne, samme program 

men alle aktiviteter skal genbekræftes med de nye datoer. Det positive er at Holmegård Værk nu 

er åbnet (en uge før vi skulle have været der) og at kun et fåtal har meldt afbud til den nye dato i 

2021. 

2021 bliver et travlt år da det foruden de sædvanlige aktiviteter også får en masse træf som er 

udsat fra 2020, der bliver rift om deltagerne. Lige nu arbejder vi på planer for resten af 2020 

hvilket vi kommer tilbage til senere på generalforsamlingen. 

Tak for et godt 2019 og lad os få det bedste ud af resterne af 2020. 

Henrik 

 

Regnskabet blev fremlagt af Godtfred Blom. 

På et spørgsmål oplyst formanden, at klubben skulle betale 50 procent (70.000-

90.000 kr.) til Klarskovgaard, hvis 40 års jubilæet i 2020 var blevet aflyst – og ikke 

som tilfældet er udsat til 2021. Der er kun syv, som har frameldt deltagelse i stævnet 

2021.  

Der var ingen indkomne forslag, og kontingentet er uændret 300 kr. pr. år. 

Til bestyrelsen blev Henrik Villumsen og Flemming Mengers genvalgt. Det samme 

gjorde suppleanten Bjarne Gregersen. 

Lars Nordhøj ønskede at træde ud af bestyrelsen. Til at afløse ham valgtes Orla 

Lammert, Billund, og dermed får bestyrelsen for første gang et bestyrelsesmedlem 

fra Jylland. 

Badeturen i juli fastholdes, men i år med egen medbragt mad, og kan 

arrangementet ikke holdes udendørs  på grund af f.eks. regn, aflyses det. 

Den 6. september holdes Gavnø træffet.  

Spjæt, Ole og familien Lammert tilbyder at tilrettelægge en tur i Sønderjylland med 

overnatning, og det blev besluttet at den afvikles 18.-20. september 2020 

Formanden oplyste, at klubben i 2019 fik tre nye og i år fire nye medlemmer, så 

tallet nu er på 67, hvoraf ti ikke har betalt kontingent. 

Birger Jarlkov  foreslog, at der gøres mere for at byde nye  medlemmer velkommen, 

og eventuelt tilbyde dem gratis kontingent det første år. 



Birger præsenterede to plancher, der i tekst og fotos fortæller om Karmann Ghias 

historie m.v. De kan slås sammen og er lette at have med en bil. De kan bruges ved 

stævner, f.eks. på Gavnø. Hans initiativ blev modtaget med megen ros. 

Efter frokost og eftermiddagskaffe blev der kørt en tur ad små veje rundt på 

Hindsholm, hvor idyllen stod i kø. Munkebo Miniby blev besøgt og en vellykket dag 

sluttede med at beundre udsigten fra Munkebo Bakke.  

  

 

 


