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Kasserer Gotfred Blom på adresse
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NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære medlemmer,
Velkommen til 2014!
Året tegner til at blive en sæson med rigtigt mange muligheder for at få
luftet Karmann Ghiaen. Vi har selv en hel del arrangementer, vi har
modtaget invitation til fødselsdag og træf i Danmark – og endelig er der
mange af venskabsklubberne i udlandet der afholder store træf. Så der
bliver rig mulighed for at ses!
I bestyrelsen sætter vi i 2014 en hel del tid af, til at få planlagt vores
eget store træf i 2015. Hotellet er reserveret, men derudover vil vi
gerne sammensætte et fint program for weekenden. Vi er meget åbne
for forslag til køreture, seværdigheder, listige steder der er et besøg
værd eller andre ideer vi kan krydre weekenden med.
Programmet for jubilæet forventes at ligge klar i løbet af sommeren og
tilmelding til træffet forventes åbnet i juli/august.
Men tilbage til arrangementerne i 2014 – vi starter med
Generalforsamling den 26. april som afholdes centralt i landet - på Fyn.
Vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen hos Jens Noer i
Motorbyen (Odense SV). Her håber vi at se mange af jer!
På gensyn og mange hilsner
Dorte
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Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dansk Karmann Ghia Klub
Generalforsamlingen afholdes
lørdag den 26. april 2014 med start kl. 11.00.
Vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen hos Jens Noer i
Motorbyen. Vi mødes kl. 11 i Motorbyen, Hvidkærvej 4, 5250 Odense
SV, til en sandwich og mulighed for at se på Jens store samling af biler.
Af hensyn til frokost beder vi om tilmelding senest den 20. april 2014.
Derefter afholdes selve generalforsamlingen, og når det formelle er
overstået, regner vi med at der er tid til en lille ekskursion i det fynske.
Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

åbning af mødet
valg af dirigent
formandens beretning
fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse
indkomne forslag
fastsættelse af kontingent
valg af bestyrelse
kommende aktiviteter
nye medlemmer
eventuelt

Ad 7.:
på valg er Kristjan Olesen, Dorte Mark og suppleant Ditten Heitmann
(Dorte Mark og Ditten Heitmann modtager genvalg)
Med venlig hilsen og på gensyn!
Bestyrelsen
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Primo 2013 blev der i MHS’s regi, dannet en arbejdsgruppe hvis formål
er at analysere og dokumentere kvaliteten af ny-producerede historiske
nummerplader. Ifølge aftale mellem MHS og Skat skal resultatet fra
dette arbejde danne grundlag for møde omkring forbedring og
kvalitetsjustering af nuværende aftale for historiske nummerplader.
Dansk Karmann Ghia Klub har været repræsenteret i denne
arbejdsgruppe og har indsamlet data og dokumentation fra dels
originale
historiske
nummerplader,
dels
ny-producerede
nummerplader, love og bekendtgørelser.
Hver type/serie af nummerplader er analyseret separat. Vi har fundet,
at der sker en del fejl i skrifttyper, ikke alle nummerserier er historiske
korrekte og at der af og til udleveres nummerplader i ikke korrekte
størrelser og kvalitet.
Arbejdsgruppens konklusion er at der er sket en stigning i antallet fejl
og mangler på ny-producerede historiske nummerplader. Vi vurderer at
dette bl.a. hænger sammen med overgang til ny leverandør af historiske
nummerplader. Det er vores opfattelse at der ved digitalisering af
skrifttyper, er sket et skred i korrektheden. Vi anbefaler at MHS sørger
for, at skrifttyper rentegnes hos kyndig grafiker og overgives til
Skat/fabrikanten i elektronisk form.
Skat bør justere nummerserier, således at de bliver historisk korrekte,
samt indskærpe overfor producenten at skrifttyper, placering, kvalitet
og form overholdes for de forskellige Typer.
Med andre ord kan der med få justeringer opnås en langt højere kvalitet
og korrekthed i ny-producerede historiske nummerplader.
Der bør desuden, i samarbejde med Skat, tages stilling til et forløb for
de ny-producerede historiske nummerplader som viser sig ikke at være
historisk korrekte.
Læs også referat fra årsmøde på www.motorhistorisk.dk
Dorte
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Frk. Aamanns lokaler ligger i den gamle handelsby Køge.
Byen er utrolig charmerende, fyldt med gamle velholdte
bygninger og hyggelige baggårde. Butikken ligger i
Brogade, som leder folk fra torvet mod Køge Å.
Frk. Aamanns har fokus på kvalitet og har et stort
kendskab til faget. Der kommer friske varer hjem hver
dag, enten fra Københavns Grønttorv eller fra Holland.
Frk. Aamann er altid klar til at opfylde dit ønske inden
for blomster. Om det er blomster til at glæde andre med
eller blomster til livets ende, så opfylder vi netop dit
ønske.

Frk. Aamann Flower Design
Brogade 20 – 4600 Køge – Tlf.: 56 65 37 68
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Kr. Himmelfarts weekend – Skælskør
29/5 – 1/6 2014
Én af mulighederne i år, bliver den efterhånden traditionelle Kristi
Himmelfarts tur. Denne gang går turen til Skælskør.
Der er forhåndsreserveret værelser på Hotel Postgården, med mulighed
for 1, 2 eller 3 overnatninger (torsdag - søndag). Men der kræves dog
tilkendegivelser om deltagelse. Der er run på Skælskør denne weekend.
Der er masser af udflugts muligheder i området, og vi har tænkt at lave
en lille udflugt om fredagen, og så en længere tur om lørdagen.
Mulighederne er mange; Mullerup Havn, Karrebæksminde,
Holsteinsborg Slot, Herregården Borreby, Herlufsholm i Næstved,
Falkensteen Gods, Gravhøje i Slots Bjergby, Vikingeborgen Trelleborg,
Korsør Nor, ja mulighederne er rigtig mange. Fredag er der
Drengerøvsaften i Skælskør, og byen er fyldt med gamle biler, marked,
reservedelsmarked, fyrværkeri og meget mere.
Tilmelding til træffet senest 15. april til Gotfred: lgblom@youmail.dk

Udenlandske træf 2014
Flere af vores europæiske venskabsklubber afholder træf i 2014 – og mon ikke
vi har deltagere med til både Holland, Italien, Tyskland og England! Det er i
hvert fald planen. Har du mod på en lidt længere køretur, så er der med andre
ord nogen at følges med. Vi har noteret i kalenderen hvem der kan give
yderligere oplysninger om de forskellige træf og der ligger også informationer
på vores hjemmeside..
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INVITATION
TIL

FØDSELSDAGS
FEST
Kære Karmann Ghia venner,
da jeg bliver 70 år i år, vil jeg gerne invitere til fødselsdagsfest.
Jeg håber derfor at se jer lørdag den 14. juni 2014 kl 1300 på
Siriusvej 3 4500 Nykøbing Sjælland.
Mange hilsner John Randahl

Ironman, Karmann eller terapeutisk massage?
Overklassen har ikke mange reelle bekymringer p.g.a. deres status.
Underklassen har heller ikke meget at bekymre sig om, da der ikke er så
meget at miste – men middelklassen er karakteriseret ved, at de er
konstant bekymrede, ser problemer konstant og hvis der ikke er flere
problemer – skaffer de sig hurtigt nogle. Vorherre kan godt lide os
almindelige mennesker, ellers ville han ikke have skabt så mange.
Problemer/udfordringer kan have mange ansigter alt efter
temperament.
Ironmanen: Aldrig før har så mange dyrket denne særegne form for
sport, hvor udøveren frivilligt pådrager sig så megen smerte og pinsler
ved at tumle rundt i vand og på asfalt i 10 timer, helt blå i hovedet.
Karmanniac: En person, der har en vis alder og derfor har haft en del
dårlige biler, fordi bilerne var dårlige dengang. Nu har de så fået en
moderne bil uden problemer – den kører næsten sig selv, hvad gør de
så? – køber et gammelt vrag som de tror de kan sætte i stand for 25.000
kr. – og nu har man det godt – vel vidende at det kræver man er på Epo
for at kunne dreje rattet og når det regner, kan man ikke se ud af
forruden pga. dug.
Jeg kender flere der har levet og åndet for et restaurerings projekt af
engelske sportsvogn – talt om det om dagen og drømt om det om
natten - for til sidst at præsentere det for vennerne og klubben – som
siger ih og åh hvor flot…. Så bliver der stille….Møder man manden et ½
år efter og spørger til bilen – så er den solgt (uden fortjeneste). For at
være i restaureringsmode er et nyt vrag indkøbt.
Terapeutisk massage: Er godt for spændinger i kroppen og handler om
tilbageholdte uforløste følelser. Det er en effektiv og blid måde at skabe
balance både fysisk og psykisk. Organismen gives bedre betingelser for
at helbrede sig selv.
Noget tyder på, at de nuværende livsformer mangler noget.
Den positive: Henrik har lige præsenteret os for sit projekt med et
fantastisk resultalt til følge – stort tillykke – men hvad så Henrik?
Next stop T-34?.
Med venlig hilsen Niels Kvistgaard
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Gavnø Classic Autojumble
& Concours de Charme
- tilmelding er åben!

Arrangementet
afholdes
søndag den 15. juni 2014,
kl. 10 – 17.
Tilmelding er gratis på
www.gavnoe.dk
Gavnø Classic Autojumble er Danmarks største veteranbilshow,
og afvikles på Gavnø hvert år i juni måned.
Klubben sætter et par pavilloner op og det er oplagt at
medbringe en ret til fælles frokost i parken.

SPONSOR:
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Luk klubberne……..!!??
Det var overskriften på fremtidsforskeren Anne-Marie Dahls bud på nuog fremtidens klubliv bragt i Bådmagasinet i sommeren 2013.
Her er nogle uddrag:
Helt generelt kan man sige, vi er blevet rigere og rigere og der er så
ufatteligt mange tilbud, som tordner hen over hovedet på os. Det er
vigtigt at begå sig på den globale catwalk, og det er jo der vi befinder os
på en eller anden måde. Samtidig ses en meget stærk mega-trend, som
handler om individualisering. ”Jeg vil gøre lige præcis det, der passer
mig her og nu” og det ser ud til at have ret stor værdi i øjeblikket. Især
for de unge. Det handler om mig-mig-mig.
Desuden sætter individualiseringen også ind internt i familierne, og her
er medlemmerne også interesseret i forskellige ting. De gider ikke rigtigt
gøre noget sammen, medmindre man gør det sammen med hver sin
digitale platform.
Og så er der det her med medlemskaber i det frivillige forenings/klub liv
der handler om forpligtende medlemskaber i mange år, hvor man
måske skal deltage i bestyrelse, være kasserer – det gider de unge ikke
rigtigt. Det konflikter med de nye værdier – ”hvis jeg vil gøre noget
andet vil ikke hænge på den”. Alt hvad der forpligter handler om
regelmæssighed.
For rigtig mange flyder arbejde og fritid totalt sammen, der er ikke en
klar adskillelse længere. Det betyder fritidsaktiviteter skal være noget,
der spontant kan passes ind, ”når jeg har tid og lyst til det”.
Kan vi holde til det? derfor drømmer vi samtidig om “Bonderøven”,
hvor der er tid til ro, nærvær, fællesskaber og grundighed.
Det vi oplever nu i samfundet som en generel tendens (og det vil
fortsætte) er at gennemsnitsalderen i klublivet er stigende.
Deri ligger udfordringen. Hvad er gennemsnitsalderen i vores klub?
Niels K.
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Karmann Ghia sommertræf i Kalundborg
9.-10. August.
Vi mødes på Esbern Snaresvej 18, 4400 Kalundborg kl. 11, til frokost.
Medbring en lille ret til fælles-bordet (vi laver frikadeller, har ost, har
brød /smør).
Efter frokost kører vi en tur til Røsnæs spidsen, hvor vi har kaffe og kage
med. Derefter vender vi hjem til adressen, hvor vi har sat et partytelt op
i haven og tænder grillen. Vi køber ind til maden (medbring drikkelse til
eget forbrug).
Der er overnatnings mulighed i huset, eventuelt på luftmadras eller telt
i haven.
Søndag efter morgenmad kører vi en tur til Reersø.
Håber i er mange der har lyst til at deltage i dette træf. Man kan
naturligvis også nøjes med at deltage lørdag.
Tilmelding senest. 28. juli på hermansen@nypost.dk eller
tlf. 40 45 42 71 / 59 551 271. Vi vil glæde os til at se jer.
Hilsen Birgith & Asbjørn
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SPONSOR:

Reservedele… Hvem - Hvad - Hvor???
Efter i flere år at have hjulpet klubbens medlemmer med at finde
reservedele til deres biler, er her nogle gode råd til din jagt på dele,
baseret på egne oplevelser.
Næsten alle reservedele til din Ghia kan findes, enten helt nye eller
pæne brugte dele. Har du travlt koster det mere da du må tage til takke
med det udbud som findes lige nu. Har du tid til at vente kan det meste
findes til fornuftige priser. Nogle dele er dog så sjældne at man skal slå
til så snart man finder dem. Jo ældre Ghia, desto sværere er det at finde
de rigtige dele.
Karmann Ghia har aldrig været et stort bilmærke i Danmark, så det kan
være svært at finde gode dele inden for landets grænser. Derfor foregår
søgningen fortrinsvis i udlandet, specielt hvis det drejer sig om Ghiaspecifikke dele.
Generelt er sliddele til motor, bremser og undervogn nemme at skaffe.
De deles med Boblen og der er et stort udvalg.
I Danmark er der flere forhandlere af dele. Jeg har handlet med de
fleste og alle har gode og dårlige sider. Du skal være heldig for at finde
originale dele hos disse forhandlere, men kopi-dele kan skaffes på
samme måde som alle andre dele. Skal jeg nævne en dansk favorit
bliver det Kit & Buggy Service ved Århus. Her er der gode råd at hente
og meget ærlig omkring leveringstider mm. Er du på jagt efter
originaldele så prøv Jan Koed i St. Merløse. Hans lager er uvurderligt.
I Tyskland har jeg 3-4 faste forhandlere.
Hvis det drejer sig om sliddele eller nye kopi-dele er favoritten helt klart
CSP-Shop. Deres butik er den mest professionelle, leveringstiden er
meget kort og deres webshop fungerer på højde med enhver anden
butik på nettet.
Drejer det sig om nye eller brugte Karmann Ghia dele i Tyskland, så er
der 2 muligheder, Lars Neuffer eller Rüdiger Huber. En stor forskel her i
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forhold til CSP-Shop er at det er mindre familiedrevne butikker
specialiseret i en niche. Du skal derfor ikke forvente samme
responstider som hos CSP, til gengæld har de en ekstrem stor viden om
Karmann Ghia og hvad der passer til hvilke årgange. Et godt råd; spørg
efter det du skal bruge. Deres kataloger og hjemmesider er ikke
opdaterede og en e-mail eller et opkald kan spare dig for nogle
skuffelser. Hvis jeg igen skal nævne en favorit bliver det Lars Neuffer.
En mulighed mange fravælger, er dele fra USA. Om det er pga. frygt for
toldproblemer ved jeg ikke, men der er ellers et kæmpe udvalg og
servicen er god. Af forhandlere er min favorit ”House of Ghia”. De har et
katalog du kan downloade som er meget fyldestgørende med mange
gode kommentarer og oplysninger omkring delenes små forskelligheder
fra årgang til årgang. Er du usikker på hvordan told/moms skal
håndteres kan du bruge firmaet www.shopusa.com De giver dig en
komplet pris inklusiv transport til Danmark med told og momsafregning. Du skal bare få delene sendt til deres lager i USA, så klarer de
resten.
Køb fra private er oftest billigere end via forhandlerne. Jeg bruger Ebay i
Tyskland, England og USA løbende og her er et stort udvalg af dele. Pas
på med nye kopi-dele eller sliddele fra USA som sælges på Ebay, specielt
hvis du ikke kender mærket. Mine dyrt-købte erfaringer siger at deres
forhold til kvalitet og pasform lader meget tilbage at ønske. En anden
mulighed er online-forrummet www.thesamba.com Her er der et stort
brugt marked med køb/salg mellem private fra hele verden.
Du finder links til alle ovenstående forhandlere på klubbens
hjemmeside. Oplevelserne med forhandlerne er mine personlige, og de
har ikke nogen relation til klubben. Som sagt, så har jeg haft gode og
dårlige oplevelser med dem alle. Kig på klubbens hjemmeside, vi har et
stort lager af dele. Spørg hvis du mangler noget, vi har mange kontakter
og en god ide om hvor du evt. skal lede.
Brug din sunde fornuft og husk: Hvis et tilbud lyder for godt til at være
sandt så plejer det at passe!
Henrik
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Klubben har modtaget en gave……..
I januar blev vi ringet op af Jean Schneider. Jean er fransk, men har
tidligere boet en del år i Danmark. Da han boede i Danmark var han
medlem af Karmann Ghia klubben.
Jean fortæller at han har rigtigt gode minder fra den tid. Han var aktivt
medlem i mere end 10 år og kørte dagligt i sin 68’er (som var trofast og
startede hver dag året rundt). Husker især tiden med Claus Bjerg og
Ditten Heitmann, gode ture i ind og udland - en rigtig god tid i hans liv.
Da Jean flyttede tilbage til Frankrig på grund af sygdom, blev også
bilerne (57’er og 68’er) begge solgt.
I flere år har Jean haft et lager med reservedele i København. Nu var det
på tide at gøre dette lager op. Derfor ringede han til os og spurgte om
han kunne give disse dele til klubben!

Henrik (reservedelseksperten) og jeg har nu hentet alle sagerne. Vi
kunne fylde 3 (små) biler med diverse fra lageret! Der er meget
forskelligt, noget der ikke længere har en værdi (bl.a. dæk og nogle dele
var for rustne til at kunne bruges igen) – men også en hel del gode dele,
som jeg er sikker på vil glæde mange Karmann Ghia ejere i fremtiden.
Vi har sorteret delene og lavet en salgsliste til Klubmedlemmerne, se
mere på hjemmesiden.. Pengene fra salget vil gå direkte i klubkassen!
Og det luner – specielt med tanke på at vi har stort jubilæumstræf i
2015. Det er virkelig en fin gestus fra Jean’s side, at betænke os med
denne gave. Vi er meget taknemmelige.
Dorte
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Kontingent 2014…. ??!!
Rigtigt mange medlemmer har husket at indbetale
kontingent, tak for det… Men har du husket det..?
Reg. Nr. 1436 Konto 25 51 68 98 51

ARKIV UNDER OPBYGNING
Vi samler stadig artikler, billeder, bøger, magasiner, aviser, gamle klubblade fra
egen og andre Karmann Ghia Klubber…. Så giv gerne besked hvis du vil donere
til arkivet.
Niels er ansvarlig for arkivet og kan kontaktes på følgende mailadresse:

niels.kv@dlgmail.dk
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KLUB-KALENDER
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE
OPDATERET MED DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

26. APRIL 2014,
GENERALFORSAMLIMNG, Jan Noer, Motorbyen, Hvidkærvej 4,
Odense – Tilmelding til Michael Kuehn senest den 20. april 2014.
17.-18. MAJ 2014,
20 års Jubilæumstræf Karmann Ghia Club Nederland 2014
Grand Hotel Ter Duin in Burgh-Haamstede.
Yderligere oplysninger fås hos Dorte Mark.
29. MAJ-1. JUNI 2014,
KR. HIMMELFARTSTRÆF, Hotel Postgården, Skælskør
Tilmelding senest den. 15. april til Gotfred Blom.
31. MAJ -1. JUNI 2014,
Internationalt træf hos Karmann Ghia Club Italia, Toscana, Italien
Yderligere oplysninger fås hos Henrik Villumsen.
6.-9. JUNI 2014
Internationalt træf Karmann Ghia Klub Lippe, Bochum, Tyskland.
Yderligere oplysninger fås hos Dorte Mark.
14. JUNI 2014, kl. 13.00
Fødselsdagsfest hos John Randahl, Nykøbing Sjælland
15. JUNI 2014,
Gavnø - Tilmelding direkte til Gavnø – noter gerne på tilmeldingen at
du/i deltager i Klub regi. Se www.gavnoe.dk.

KLUB-KALENDER
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE
OPDATERET MED DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

27. JUNI 2014
Internationalt træf Karmann Ghia Owners Club, Worcestershire &
Shropshire, England
Yderligere oplysninger fås hos Gotfred Blom.
19. JULI 2014
Strandtur – besøg hos John Randahl i sommerhuset, Gudmindrup
Lyng. Tilmelding til Dorte Mark.
26. JULI 2014
Veterankomsammen, Nyvang, Holbæk
Yderligere information Dorte Mark
9. -10. AUGUST 2014
Sommertræf, Birgith & Asbjørn i Kalundborg
Tilmelding senest den 28. juli til Birgith & Asbjørn
hermansen@nypost.dk eller tlf. 40 45 42 71 / 59 551 271
13. SEPTEMBER 2014
Høsttræf hos svenske VW veteraner www.svwv.se
Afholdes hos VW i Malmø, stumpemarked, udstilling og rally.

19.-21. JUNI 2015
DANSK KARMANN GHIA KLUB – 35 års Jubilæumstræf i Grenå
Kystvejens Hotel i Grenaa er reserveret, planlægningen af en festlig
weekend er i fuld gang…..Sæt kryds i kalenderen!!
Tilmelding åbner 1. august 2014.
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SPONSOR:

www.volkswagen.dk
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