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NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære Ghia-venner,
Det er jo nærmest en kliche men året hvor klubben blev 40 år er i sandhed
blevet et år vi ikke glemmer. Vi havde knapt fejret klubbens fødselsdag i
min garage i februar før landet lukkede ned og alle planer måtte revideres.
Det har fra starten været min holdning at klubbens aktiviteter er sekundære
i forhold til en unødig risiko for at sprede smitte og at efterkomme
myndighedernes anbefalinger. Det har selvfølgelig haft stor indflydelse på
vores aktiviteter i året som nu går på hæld men på trods af de dårlige odds
fik vi alligevel afviklet en del aktiviteter.
Desværre måtte vi udskyde vores store jubilæumstræf da vi var ramt af
forsamlingsforbuddet og det faktum at grænserne var lukkede for de 2/3 af
deltagerne som skulle komme fra udlandet. Jeg håber at alle vil bakke op
om fejringen som i stedet holdes 18-20 juni, der er ledige pladser som følge
af nogle afbud.
Til sidst, en tak til Lars Nordhøj for hans arbejde i bestyrelsen da han valgte
ikke at genopstille ved årets generalforsamling. I samme omgang vil jeg
gerne byde Orla Lammert velkommen og glæde mig over at vi nu også har
Jylland repræsenteret i bestyrelsen. Jeg vil lade det være op til klubbens
andre medlemmer at afklare om han har den eneste 1600 i Danmark 😊

De bedste hilsner
Henrik
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GENERALFORSAMLING
DANSK KARMANN GHIA KLUB
Afholdt 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.
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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.
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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
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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.
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HJÆÆÆLP
Vi skal nok for alvor til at vænne os til at de
arrangementer og begivenheder, som vi
arrangerer eller melder os til, ikke
nødvendigvis bliver til noget, pga. ændrede
retningslinjer i forhold til Covid-19. Eller at de
bliver udsat… Vi har jo netop valgt at udsætte
jubilæumstræffet til 18.-20. juni næste år
Men at pandemien kom præcis i klubbens 40.
jubilæumsår kan komme til at ramme vores klub rigtig hårdt. Vi havde fra
bestyrelsens side alt klart til at de 68 tilmeldte Karmann Ghia kunne få en
rigtig fin oplevelse omkring Comwell Korsør og det midtsjællandske. Men
nu er afbuddene begyndt at komme fra udlandet.
I forhold til klubbens kontrakt
med hotellet, kan vi komme i
økonomiske vanskeligheder,
hvis vi stadig ikke kan afholde
træffet til næste sommer. Og
den situation er jo en
mulighed, hvis eksempelvis
grænsen fra Tyskland til
Danmark skulle være lukket, eller andre forsamlings relaterende
begrænsninger stadig skulle være gældende til den tid.
Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for
at få afholdt jubilæumstræffet i 2021, med eller uden de udenlandske
gæster. Derfor vil vi gerne bede alle medlemmer af klubben, som endnu
ikke har tilmeldt sig, om at melde sig til træffet. På den måde kan vi på
festlig vis fejre klubbens 41-års jubilæum og samtidig komme ud af
kontrakten med hotel Comwell med skindet på næsen.
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Jubilæumstræf 2021
Som det sikkert er de fleste bekendt har vi flyttet fejringen af vores 40 års
jubilæum til 2021 som følge af Covid-19 restriktionerne.
Bestyrelsen er så småt ved at genstarte planlægningen af detaljerne da vi jo
måtte aflyse alle aftaler i 2020. Som udgangspunkt forventer vi at
programmet kommer til at ligne 2020-planen, men vi forbeholder os ret til
ændringer.
Det som ligger fast er at vi vil byde deltagere fra hele Europa velkommen til
træffet på Comwell Klarskovgaard ved Korsør.
Fredag
Fredag eftermiddag er vi klar til at tage imod deltagerne og der er rig
mulighed for at se på biler og hilse på ligesindede
Lørdag
Lørdag formiddag efter at alle har spist
morgenmad tager ud på en flot køretur
Søndag
Søndagen er dagen hvor vi skal sige farvel
til deltagerne.

Deltagelse
Da vi har ledige værelser som følge af afbud åbner vi for tilmelding. Skynd
dig at reservere en plads så vi kan få besat alle værelser igen.
Priseksempler, spørg efter andre muligheder.
• Fredag – Søndag, Enkeltværelse, inklusiv deltagergebyr.
o – DKK 1800 (1 person), Ekstra nat: DKK 400 pr. nat
• Fredag – Søndag, Dobbeltværelse, inklusiv deltagergebyr.
o – DKK 3.000 (2 personer), Ekstra nat: DKK 500
Tilmelding og spørgsmål sendes til Henrik, webmaster@karmannghia.dk
eller på 40994771 (eftermiddag eller aften)
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Sort sol træf i Ribe
I foråret besluttede vi, Ole, Spjæt, Orla og Maggie at vi ville arrangere en tur
til Sønderjylland. Vi mødtes og blev enige om sort sol i Ribe. Vi
rekognoscerede herhjemmefra og besøgte også Ribe, hvor vi fandt det
super dejlige Ribe byferie Resort. Et sted hvor vi fik hver vores lejlighed,
med alt hvad vi havde behov for. Stedet er utrolig pænt, brugervenlig og
hyggeligt.
Fredag ankom vi fra kl 15.00 og mødtes, corona sikker, på en rigtig hyggelig
grill- og bålplads på stedet. Vi fik kaffe og snakken gik, da mange af os jo
ikke havde set hinanden længe.
Fredag aften skulle vi på restaurant hvor vi fik lækker mad og god vin og
snakken gik igen både med bilsnak og pigesnak.
Lørdag morgen startede ikke som den plejer til træf. Normalt ville alle mand
være ude ved bilerne og pudse og polere, nærmest inden morgenmaden,
men bilerne stod ikke lige udenfor døren, så de fleste mænd gik efter
morgenmad, som vi skulle hente i receptionen og spise i vores lejlighed.
Igen var det lidt anderledes, idet vi havde bestemt at se Ribe i stedet for at
køre tur, som vi plejer at gøre ved de fleste træf. Vi så domkirken, alle de
fine gamle huse og lækre butikker i, og de fleste fik også en kold øl og
lækker frokost.
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Kl. 13.30 skulle vi på en rundtur i byen, med en meget engageret guide, han
fortalte om domkirken, om heksen Maren Splid og de gamle huse osv. Det
var en meget interessant tur.
Derefter fik vores mænd nu gang i bilerne. Vi kørte en tur ud til
Kammerslusen, hvor vi fik kaffe og bilerne blev linet op til stor glæde for
ejere og tilskuere.
Da kl. så blev 17.30, havde vi alle iført os varmt tøj, gummistøvler og
mundbind. Mad vin, øl og kaffe i taskerne. Vi sad i en bus for nu skulle vi se
Sort Sol. Vi havde også pas med, for nogle gange skulle man køre 4 timer og

tit over grænsen for at finde fuglene, men denne aften havde stærene
besluttet, at 5 km udenfor Ribe ville de lande for natten.
En naturvejleder fortalte levende om stæren og vi sad alle og nød vores vin
og mad og var meget spændte. Efter lang tid begyndte de så at ankomme i
større og mindre flokke og samle sig. Det var meget fascinerende at se og
kan klart anbefales.
Igen tilbage på resortet, samlede vi os udenfor til hygge og snak om
reservedele, biler og stære. Da kl. blev 22.00, gik folk hver til sit efter en
begivenhedsrig dag.
Søndag morgen, efter afhentning og indtagelse af morgenmaden, kunne
bilerne endelig hentes til pudsning og tilsyn, da vi jo skulle pakke og køre
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vores træf tur som vi arrangører havde
prøvekørt i strålende sol. Derfor var det
noget træls at tågen lå over landet, men
afsted kom vi da 7 flotte Karmann Ghia både
med og uden tag. Vi kørte til Gram slot og
videre til Christiansfeld hvor vi gik en tur og
nogen fik kaffe og honningkage og nogen fik
frokost. De fleste valgte at køre hjem fra
Christiansfeld, da vejret desværre ikke blev
meget bedre.
Ole, Spjæt, Orla og Maggie kørte dog turen
til ende, og så både Skamlingsbanken og
endte ved Binderup Strand, hvor vi sad med
udsigt til vores biler med Lillebælt i
baggrunden og nød alle resterne fra
morgenmaden.
Vi har haft en rigtig dejlig weekend, med det
mest fantastiske september-vejr og positive deltagere. Vi glæder os til
mange flere ture til næste år, hvor corona forhåbentlig har givet op.

Af Maggie Lammert

Kontingent 2021
Kontingentet på kr. 300,- bedes indbetalt i 2021 og senest 31. januar
til Dansk Karmann Ghia Klubs konto.
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 074
Eller scan koden med Mobilepay eller send til
3838CD med MobilePay
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Orla ejer den eneste 1600 i klubben
Og er den første jyde i bestyrelsen
I næsten 10 år har Orla Lammert, Billund, været ejer af en rød Karmann
Ghia 1600, cabriolet fra 1972. Med ægte jysk beskedenhed erklærer han, at
han nok er den eneste i klubben, som ejer en Ghia med en 1600 motor.
Men det var egentlig ikke bilen med de kønne former, han gik efter, da han
og hustruen var på jagt efter en VW-veteran.
Orla Lammert blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen – og skriver
dermed historie, idet han er den første jyde i foreningens ledelse.
Orla Lammert er udlært karosseripladesmed hos VW-forhandler Konrad
Møller i Vejen. På en campingplads så han for ni år siden en VW bobbel
cabriolet, som havde Konrad Møllers mærke.
-Så var jeg helt solgt. Den ville jeg have, men desværre var det ikke muligt
at vriste den fra ejeren. Det viste sig også, at der ikke var andre af den slags
bobbeler til salg, fortæller Orla Lammert.
1600 ikke importeret til Danmark
Så fandt han ud af, at der i Nakskov var en Karmann Ghia til salg.
-Vi var på ferie i Sdr.
Ho og jeg fik at vide af
sælgeren, at der var en
anden, som havde den
på hånden. Dagen
efter ringede han og
sagde, at den første i
hvert fald ikke skulle
købe den. Og så blev
den vores, siger Orla
Lammert.
Bilen blev på et
tidspunkt efter 1972

13

var importeret til Sverige og senere kom til Danmark.
Når Orla Lammert mener, at hans Ghia er den eneste i klubben med en
1600 motor er det, fordi disse ikke blev importeret som nye til Danmark.
Medlemskab i julegave
I de første år efter erhvervelsen af sin veteranbil mente han, at et
medlemskab af Dansk Karmann Ghia Klub ikke var noget for ham. Det var jo
ene københavnere, der var med i den klub, mente han.
Medlem blev han, men det var datterens fortjeneste, idet hun gav farmand
et medlemskab i julegave.
-Det første store stævne, vi var med til, var jubilæumstræffet i Grenå i 2015.
Så skal jeg love for, jeg fik en helt anden opfattelse af klubben. Vi har mødt
vidt forskellige mennesker med forskellige baggrunde, men vi er fælles om
interessen for vore biler. Det synes jeg er herligt, mener det nye
bestyrelsesmedlem.
Han har allerede været med at arrangere flere mindre succesfulde træf i det
jyske, og er klar til at tage fat i bestyrelsesarbejdet.
Orla Lammert, der er 70 år, har kortvarigt været på pension, men derefter
ansat som helikopter mekaniker i Billund.
Af Bjarne Gregersen

Sponsorer
Vi har en masse sponsorer som støtter træffet med præmier og økonomisk
og dem vil vi gerne takke. For en lille klub som vores er deres støtte af stor
betydning og det gør en stor forskel for træffet.
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Garagetræf
2021 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.
Så snart at vi har datoen på plads annonceres det på hjemmesiden
samt på Facebook
Tilmelding senest weekenden før!
april Jylland – Hasseltoften 58, 8361 Hasselager
Ole Sørensen - olesco58@msn.com
april Sjælland – Elmebjergvej 7, 4180 Sorø
Henrik Villumsen - webmaster@karmannghia.dk
april Fyn - Gl. Byvej 32B, 5797 Årslev
Michael Kuehn - michaelkuehn@outlook.dk
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MÅSKE TIL EFTERTANKE
I Svendborg har der i løbet af sommeren været holdt et træf hver
tirsdag aften. For alle veteranbilmærker. Det holdes ved
Rantzausminde Lystbådehavn i det vestlige Svendborg.
Tilslutningen er stor – og der kan mødes et bredt udvalg af de gamle
biler, som endnu er kørende. Pladsen ligger lidt over en kilometer fra
min bopæl, så Ghiaen bliver ikke over anstrengt af turen. Til gengæld
er den helt alene i den brogede flok af bilmærker. Jo, der en som
regel en lille håndfuld af fætteren, VW Boblen, men ellers optræder
Ghiaen solo.
En aften fik jeg en god samtale om netop Karmann Ghia. Et ungt par
(bestående af kvinde og mand) storkede hen til os, da de fik øje på
mit køretøj. Det viste sig, at de to var fra Aalborg og var på køretur i
kongeriget med overnatning tilfældige steder, hvor de kom frem. Der
var jo kommanderet ”hold ferie i Danmark” i denne sommer 2020.
De afslørede straks, at derhjemme havde de en Ghia stående.
Vi var ikke mange minutter henne i snakken før jeg spurgte: - Er I
medlem af Karmann Ghia klubben? Kvinden så bestemt på mig:
-Det har vi været, men har meldt
os ud….
-Hvorfor dog det?
-Jo, vi opdagede, at det
efterhånden kun er en klub, der
arrangerer forlængede
weekendture til 3000-4000 kr. Ja, og det gad vi altså ikke mere,
istemte den mandlige del af
parret. -Det var slet ikke noget
for os, understregede kvinden. Måske kan ordvekslingen give stof til
eftertanke. Nå, men ellers fik vi en snak om vores fælles passion for
den lille smukke bil i festklæderne.
Af Bjarne Gregersen
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Ikke en reklame, men en anbefaling
Dette indlæg kan opfattes som reklame for et oliemærke. Dette er
ikke min hensigt, blot orientering om oliekvalitet før og nu ☺
På min mailforespørgsel på de korte servicemæssige skifteintervaller
på motorolie på vores olie/ luftkølede folkevognsmotorer, fik jeg
nedstående svar fra Gulf Danmark. Jeg havde i min mail udtrykt
tilfredshed med det høje zinkindhold i deres Classic SAE 30 olie, og
spurgt til, om olien svarer til den olie som VW hældte på motorerne
for 50 år siden. Desuden havde jeg spurgt til smøresedler; jeg kan
godt lide at sætte en smøreseddel i en snor omkring gearstangen
med sidste olieskift, men de er ikke til at få fat i mere;
Mange tak for din mail. Det er dejligt at hører at du er tilfreds med
vores Gulf Classic SAE 30 produkt.
Skifteintervallet på de 5.000 km er baseret på den kvalitet baseolier
og additiver havde for ca. 50 år siden. En Gulf Classic olie i dag består
af de seneste typer baseolier og additiver og må ikke sammenlignes
med olier fremstillet for 50 år siden. Som et eksempel kan det
nævnes at en moderne Gulf Classic olie er meget mere
modstandsdygtig overfor varme (termisk stabil), hvorfor olien
oxideres mindre og er bedre i stand til at beholde sin viskositet.
Derfor kan man godt forlænge et skifteinterval på olien, i første
omgange til ca. 7.500 km, og hvis olien stadigvæk ser fin ud op til ca.
10.000 km. Alt er dog betinget af bilen kørselsmønster; korte turer
eller lange ture osv.
Din ide med Gulf Classic smøresedler lyder spændende, så den vil vi
overveje nøje, da vi i dag ikke kan tilbyde disse.
Venlig hilsen
Peter Tybkjær
Customer Service Provider, DCC Energi
Af Michael Kuehn
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KLUB-KALENDER forår 2021
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET MED
DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

Søndag 6. december 2020 kl. 14 – Juleknas i Odense
Helle og Flemming varmer igen glögg og æbleskiver.
Tilmelding senest 29. november til harleyman@mail.dk

april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Hasselager ved Århus.
Tilmelding til Ole

april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Sorø.
Tilmelding til Henrik

april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Årslev på Fyn.
Tilmelding til Michael

april/maj - Generalforsamling Fyn
Nærmere detaljer følger.

13. juni – Gavnø Classic Autojumble
Det traditionelle træf på Gavnø slot, læs mere på https://www.gavnoe.dk

18. – 20. juni - Klubbens 41 års jubilæumstræf i
Korsør
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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/

25.- 27. juni Hessisch Oldendorf.
HO21, er et VW træf, som afholdes hvert 4. år. Byen er spærret af for indkørsel
af andet end VW biler fra før 1968.
Træffet er allerede udsolgt for deltagende biler, men man kan godt komme ind
og se bilerne, som holder opdelt i gader med busser, bobler, Hebmüller,
Karmann Ghia, prototyper, osv. www.uraltkaefer.de

2. – 4. juli – KGOC International.
Det årlige internationale træf i Storbritannien afholdes i Cornwall området.
Hold øje med vores hjemmeside eller Facebook for flere detaljer.

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

Covid-19 situationen vil sikkert være årsag til ændringer i kalenderen i
2021 så sørg for at holde dig opdateret hos de respektive arrangører!
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