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DANSK BORGWARD KLUB
Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en
sammenslutning af entusiaster inden for bilmærkerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

The Danish Borgward Drivers Club
The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote enthusiasm for and interest in Borgward, Goliath, Hansa anf
Lloyd vehicles.

Klubbens formål er at bevare så mange af ovennænte
køretøjer som muligt, samt udbrede kendskabet til
disse ved bl.a. af afholde træf og anden form for
sammenkomst.

The object of the association is to preserve as many of the
mentioned vechiles as possible, and also to spread the
knowledge of the cars by arranging rallies and other sorts
of meetings. The annual rally takes place in the month of
August.

Der afholdes træf en gang årligt i august måned. Der
bliver endvidere afholdt et forårsmøde samt den årlige generalforsamling.

The Club magazine is published 4 times a year and each
member might contribute with materials and articles.

Klubbens informationsblad udgives 4 gange årligt.
Hvert medlem har her mulighed for at bidrage med
materialer og artikler.

The Danish Borgward Club is member of the Danish Motor
Historic Board, which is an umbrellaoganisation for Danish Motor Historic Clubs and unions.

Medlemmerne har også mulighed for gratis at
annoncere for køb og salg af biler samt efterlyse
stumper m.m.

Additional information regarding the club can be
obtained at www.danskborgwardklub.dk
Der Dänische Borgward Klub

Til dækning af løbende omkostninger (porto, tryksager m.m.) indbetales et årligt gebyr på p.t. kr. 300,-.

Der Dänische Borgward Klub ist ein Zusammenschluss von
Liebhabern der Borgward, Goliath, Hansa und Lloyd Automobile. Die Gründung geht auf das Jahr 1982 zurück.

Dansk Borgward Klub er medlem og medstifter af
Motor historisk Samråd (MhS), som er en paraplyorganisation for dansk motorhistoriske klubber og
foreninger.

Der Zweck des Klubs ist diese Fahrzeuge zu bewahren und
auch die Kenntnisse dieser auszubreiten.
Einmal jährlich wird im August ein Rallye abgehalten.

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemmeside.

Ein Mitteilungsblatt wird 4-mal jährlich ausgegeben. Jedes Klubmitglied hat die Möglichkeit mit Materialen und
Artikeln.

www.danskborgwardklub.dk

Der Dänische Borgward Klub ist Mitglied Der Dänische
Motor Historische Beratung, die ein Spitzenverband der
Dänische Motorhistorische Interessengemeinschaften ist.

Deadline næste blad
er den 10. august 2017

Mehr Auskunft kann durch
www.danskborgwardklub.dk
erreicht werden.
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Bestyrelse
BESTYRELSE
Formand & Klubadresse:
Erik Thøgersen
Rugårdsvej 372
5210 Odense NV

Nr. 100 · Marts 2009 · 27. årgang

INDHOLD:

+(45) 21 42 03 26
et@etauto.dk

2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
10.-12.
14.-15.
16.
17.
17.
18.-19.
20.-21.
22.
23.

Sekretær:

Anja Mirbach Hansen
Fangel Bygade 30
+(45) 61 60 73 43
5260 Odense S
mirbachhansen@gmail.com

Kasserer:

Lillian Hellegaard
Vesselbjergsvej 41 D
Klubkonto:

+(45) 24 41 89 68
DK-8370 Hadsten
sjensenhadsten@gmail.com
Sydbank nr. 6845 - 0000105413

Bestyrelsesmedlem:

Sven Jensen
Vesselbjergsvej 41 D
+(45) 24 41 89 68
8370 Hadsten
sjensenhadsten@gmail.com

Redaktør:

Per Rahbek
Vanddråben 3
5240 Odense NØ

+(45) 21 41 93 80
m.p.rahbek@privat.dk

1. Suppleant:

Kalle Hansen
Fangel Bygade 30
DK-5260 Odense S

2. Suppleant

Søren Andersen

Bederslev 28
5450 Otterup

Revisor:

Henning Andersen
Århusvej 3
3000 Helsingør

Revisor Suppleant:
John Jeppesen
Midgårdsvej 19
8900 Randers

Repræsentant til MhS:
Kalle Hansen
Fangel Bygade 30
5260 Odense S

+(45) 61 65 04 55

+(45) 64 85 15 00

+(45) 60 11 96 28

+(45) 61 85 00 31

+(45) 61 65 04 55
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Dansk Borgward Klub
Bestyrelsen
Indhold
Aktivitetskalender 2017
Formanden har ordet
Kasserens indlæg
Redaktørens hjørne
Forårsmøde i nye omgivelser
Klubbens 34. int. træf 2017
Bustur til Wittlich
Invitation - Særudstilling i Nærum
Referat af bestyrelsesmøde
Konfirmationskørsel
Vi har kørt 35.000 km
Udenlandske klubber
Butikken

Aktivitetskalender 2017
26.-28. MAJ 2017
Svenska Borgward Klubben
årsträff Ronnums Herrgård
Vänersborg/Vargön
Claes Jägevall,
ewa@jagevall.se
3. - 4. JUNI 2017
LØRDAG KL. 10.00 - 17.00
SØNDAG KL. 10.00 - 16.00
Veterantræf Kongensbro
Bøgedal 23, 8643 Ans By
www.mtkj.dk
Tlf. 21 71 07 34
5. JUNI 2017 - KL. 09.00-17.00
Træf og køredag på
Wedelslund Gods
Wedeldslundvej 2, 8464 Galten
www.veteranposten.dk
Tlf. 76 40 00 14
9.-11. JUNI 2017
Borgward Club
Frankfurt-Würzburg
34. Int. treffen in Welzlar
HeinzWerner.oehme@borgwardclub.com
Tlf. 0049/0171 4843539
15.-18. JUNI 2017
Arabella-Freunde Deutschland
8. Int. treffen in Drage
Uwe@Pawelski.de
Tlf. 0049/ 1707602420

NEKROLOG

5.-6. AUGUST 2017
Copenhagen Historic Grand Prix
Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj
www.chgp.dk
Tlf. 63 15 96 90
18.-20. AUGUST 2017
Dansk Borgward Klubs
34. int. træf
CampOne Bøjden Strand
Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg
Tlf. 63 60 63 60
info@bojden.dk
Se inde i bladet
22.-24. SEPTEMBER 2017
Bustur til Wittlich
Se inde i bladet
LØRDAG DEN 14. OKTOBER 2017
Borgward Klubs ordinære
general forsamling
Hjallese Forsamlings Hus
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward
information september 2016

Nye medlemmer
Robert Andresen
Tingvej 56, Brøns
6780 Skærbæk
Ingolf Olsen
Lundvej 83
6800 Vejen
Hans Jørn Bott
Egevangen 26
6800 Varde

21. - 22. OKTOBER 2017
Bilmesse & Brugt- Marked
Lørdag kl. 09.00-17.00
Søndag kl. 09.00-16.00
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
Bilmesse-brugtmarked.dk
Tlf. 40 27 64 64

Det er med stor sorg, at jeg lørdag den 11. marts 2017 fik en opringning fra Palle Jespersen, Gislev, at hans elskede hustru Elin
Jespersen var afgået ved døden fredag den 10. marts 2017 efter
kort tids sygdom. Elin og Palle blev for 10 år siden meldt ind i
Dansk Borgward Klub, og har begge, med deres meget flotte
Lloyd Alexander TS Cabriolet, været meget aktive deltagere i
alle klubbens arrangementer hvert år. Vi vil alle komme til at
savne Elins dejlige smil og altid smittende humør.
Vores tanker og medfølelse går til Palle og hans familie.
Æret være Elins minde, du vil aldrig blive glemt.
Bestyrelsen i Dansk Borgward Klub.
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FORMANDEN HAR ORDET
Jeg ved, at Per har gang i i nogle
spændende ting, bl. a. udstilling
af vores biler på Sommers Automobil Museum i Nærum, hvilket
jo lyder meget spændende, så
det håber jeg, at klubbens medlemmer vil bakke op om, og stille
Deres biler til rådighed. Jeg har
også, siden mit sidste indlæg,
haft kontakt med mange af vores medlemmer, som enten lige
manglede en reservedel eller lige
skulle have klargjort en Lloydmotor til Deres bil, så det har været
rigtig hyggeligt.
Peter fra Lunderskov har jo fået
lavet en meget flot Lloyd, som jo
blev præsenteret ved forårsmødet, så den glæder jeg rigtig meget til at se.

Vi må jo sige, at foråret og sommeren
har ladet vente på sig.
Både det det dårlige vejr og travlhed på værkstedet har jo betydet, at
jeg ikke har fået kørt så mange km. i min Lloyd. Vi deltog desværre
heller ikke i vores forårsmøde, idet Hannes mor afgik ved døden i
ugen op til og skulle bisættes netop den dag, hvor forårsmødet blev
afholdt. Derfor også min manglende deltagelse i sidste bestyrelsesmøde.

Munkerogyden 19 A - 5200 Odense V
Tlf. 66 16 54 06
kontor@paarupkloakservice.dk

Vi kan nu se frem til vores næste arrangement i klubben, nemlig vores 34. int. træf i Bøjden til
august, hvor jeg håber I vil møde
talstærkt op.
Til slut vil jeg ønske for Jer alle,
at I får kørt rigtig mange gode og
spændende ture i Jeres elskede
gamle biler, og jeg glæder mig
til, at mødes med Jer i Bøjden.
Med venlig hilsen
Erik Thøgersen, Formand

Vi udfører alle former for kloakarbejde så som reparation- og nyanlæg
af kloakker samt spuling, slamsugning og TV-inspektion.
HUSK vi har døgnservice på tlf. 66 16 54 06
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KASSERENS
INDLÆG

600 veteraner og
special køretøjer.
Nu har de sidste medlemmer betalt
deres kontingent, men der er stadig
nogle der glemmer at påføre medlemsnummer på betalingen, og det
giver noget arbejde at registrere
dem.
Fredag den 12. maj var vi sammen
med Karen og Thorkil (John og Ulla
var forhindrede) til åbningen af Jesperhus Blomsterpark, vi havde en
god dag med høj sol. og mange flotte blomster.
Der var tilmeldt over 600 veteraner
og special køretøjer så der var meget at kigge på, synd at der ikke er
flere fra Borgvard klubben med.
Lillian Hellegård
Kasserer
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Vi sætter pris på originalerne

Præmieeksempler
Veteranbiler og motorcykler -1982
1/1-årlig præmie i kr.

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.
Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

En del af

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.

Påskefoto

Trio Stål Odense A/S · Herluf Trolles Vej 14 · 5220 Odense SØ · Tlf. 65 93 17 82 · email@triostaal.dk · www.triostaal.dk
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REDAKTØRENS HJØRNE
Til vores træf i
august er vi nu oppe
på 28 tilmeldte biler,
men der er plads til
flere...
Så er det første arrangement i klubben afholdt. Vejret var med os, selvom det længe så ud til regn, havde
vi en dag med strålende solskin. Der
var mødt rigtig mange glade og forventningsfulde deltagere op til vores forårsmøde hos Kirsten og Peter
Bonefeld i Lunderskov. Det var første gang, De gav sig i kast med sådan en stor opgave, men det klarede
De i sikker stil. Sikke en eftermiddag
og aften. (Se inde i bladet).
Nu har vores kasserer gjort op, hvor
mange der har indbetalt deres kontingent for 2017, og vi har fået nogle
få udmeldelser, bl. a. på grund af
salg af deres biler, nogle har ikke
fået fornyet deres kørekort og andre
syntes der var for langt at køre til vores arrangementer. Igen i år har jeg

været nødsaget til, at ringe nogle
medlemmer op, som ikke havde betalt deres kontingent, men så fik vi
jo en lille snak, hvilket altid er hyggeligt. Vi er nu 93 betalende medlemmer, idet vi også har fået 2 nye.
Til vores træf i august er vi nu oppe
på 28 tilmeldte biler, men der er
plads til flere, så I kan nå at tilmelde
Jer endnu. Bare fat pennen og få udfyldt Jeres tilmeldings blanketter og
få den sendt til mig.
Her i juni deltager vi i 2 træf hos
vore søsterklubber i Tyskland, nemlig Frankfurt-Würzburg klubbens
træf fra den 8.-10. juni i Wetzlar og
i Arabella Freunde Deutschland træf
fra den 15.-18. juni ved Hamburg,
sammen med Helle, Jacob og Michael. Til Arabella træffet desuden
også sammen med Ulla og John fra
Randers.
Vores faste skribenter, Henning og
John, har også til denne udgave af
Borgward Information leveret et par
spændende artikler, så en stor tak
til Jer begge. Desværre har John
meddelt mig, at det er hans sidste
artikel til bladet, idet han mangler

Per Rahbek, redaktør
motivation og tid til det store arbejde, som han lægger i sine indlæg.
Jeg vil sende en stor tak til John for
hans utrættelige arbejde for Dansk
Borgward Klub.
Jeg er ved at få arrangeret en tur til
Wittlich, men mangler nogle datoer
for, hvornår Bernd Benninghovens
Museum er færdig, og hvornår han
er klar til at modtage os. Jeg håber
det lykkedes inden deadline for dette blads udgivelse.
Nu vil jeg slutte med at ønske Jer
alle en rigtig god og oplevelsesrig
sommer med Jeres gamle biler, og
håber at se rigtig mange af Jer til
vores træf i august.

LLOYD
LS
400,
ÅRGANG
1955
L
TI
SALG
•
•
•
•
•
•

Motoren er hovedrepareret.
Sælges pga. sygdom
Bilen er tidstypisk
God stand
Nye dæk
Leveres nysynet

Pris kr. 38.000,NIELS-ERIK NIELSEN
Mobil: 2463 5859
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I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå
og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at
gøre dem til virkelighed.

Træf på

Faaborgvej 106 · 5250 Odense SV
tlf. 74 37 83 20 · sydbank.dk

CampOne Bøjden Strand
En meget stor tak til alle vore
sponsorer

Sydbank

Faaborgvej 106 5260 Odense SV.

Deloitte
Odense

28

Smedemester

Jack Foged A/S

•

Tæpper

Odense SV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinyl
Tæpper
Linoleum
Vinyl
Tyndpuds
Linoleum
Industrigulve
Tyndpuds
Cementslidlag
Industrigulve
Trægulve
Cementslidlag

Fyns Kardan og Bremsecenter

•

5672 Broby

E.T. Auto
Odense NV

Tverskov & Partnere
Advokataktieselskab, Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ

Odense NV

EG's Gulvafhøvling

Christiansgade 116, Odense C

Installationsfirmaet Waldmann
Clausens Allé 33, Dalum
5250 Odense SV

Trægulve

Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M
Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk
Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M
Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk

Bo Tverskov Advokat (L)

Lindevej 65 - 5250 Odense SV - Tlf. 70 25 22 60 - www.tverskov.com
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4830.0308

Velkommen i Sydbank!

FORÅRSMØDE I NYE OMGIVELSER
Af Henning Andersen

Efter mange vellykkede forårsmøder hos familien
Boisen i Kværkeby rykkede forårsmødet i år til
Kirsten og Peter Bonefeld i Lunderskov.
Med flotte omgivelser, dejlige lokaler, god
tilrettelæggelse og glade deltagere blev
forårsmødet igen en succes.
Velkomst med både Dannebro og
Borgwardflaget.

Kirsten og Peters ejendom var en perfekt ramme om forårsmødet.

Klubbens flag vejede smukt ved Kirsten og Peters indkørsel, da vi ankom. Det er lidt af et aktivitetscenter,
de har. Der er minkfarm, Bed and
Breakfast, cykelsamlefabrik, renovering af Lloyd´er næsten på samlebånd og en samling af biler, motorcykler, knallerter mm.

der rig lejlighed til at besigtige alle
projekterne. Peter havde lovet, at
den gule Alexander TS skulle være
færdig til forårsmødet. Og det var
den med et meget fint resultat. Peter
var også klar med en hel masse renoverede reservedele til samling af
næste Lloyd.

38 deltagere og 13 gamle biler mødte op. Efter køreturen gjorde det
godt med kaffe og den Sydbanksponsorerede lagkage. Derefter var

Traditionen tro begav vi os ud på
den fælles køretur. Det var en fantastisk tur gennem storslået natur.
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Der er ren idyl i haven i Lunderskov.

Gruppefoto 2017. Vi ser ikke ældre ud!

Stemningsfuld passage af Drabæks Mølle i de gamle biler.

Bannerne er oppe, og Borgwardkagen nydes.

Landskabet omkring Lunderskov passer fint til de klassiske biler.

Pause hos Læborg Autohandel i Vejen.
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Vi passerede blandt andet Drabæks
Mølle, som oprindeligt var en vandmølle. Den ligger utroligt smukt.
Det var her, at prins Joachims korn
fra Schakenborg blev malet, så det
senere kunne bruges til det kendte
Schakenborg Brød.
Vi holdt pause hos Læborg Autohandel i Vejen. Den kæmpe lade er
altid fyldt med veteranbiler, og der
er altid noget for en gammel dreng.
Også damerne kan lide laden, fordi
der altid er orden og renlighed og
mange andre nostalgieffekter at se
på. Ejeren, Søren Sørensen, der efterhånden er kendt fra TV, bød på
kaffe, øl og vand. Sørens far var i
øvrigt Lloyd-forhandler i Vorbasse.
Han var underforhandler for Frede
Boesenbæks far, som var Lloydforhandler i Give. Vores Lloyd har også
på sin tur fra politimesterens hustru
i Middelfart i 1961 været gennem
Læborg Autohandel.
Efter vi kom hjem var der også tid til
en tur rundt i Kirsten og Peters frodige have - eller park må man sige.
Så var der appetit til en indbydende
buffet med mange velsmagende
detaljer. Og så var der endda underholdning under middagen. Peter
spurgte: ”Vil I se vores nye hund?”
En af medhjælperne viste ikke sin
hund, men en lille gris frem. Den
havde allerede lært ”sit”, når den fik
en godbid. Hjerne-Madsen siger jo
også, at en gris er lige så klog som
en schæferhund.

Tid til lidt dækspark i gården.

To gange Søren, Sørensen og Andersen, snakker biler.

Stor tak til Kirsten og Peter, deres familie og hjælpere, som alle tog godt
imod os og leverede en dejlig dag.
Nu vil vi glæde os til næste arrangement, træffet i Bøjden i august.
Og så nåede Per Rahbek også lige
at meddele under middagen, at han
arrangerer en tur til Bernd Benninghovens nye imponerende museum i
Tyskland i slutningen af september.
Det bliver spændende.

Per Rahbek overrakte en velfortjent kurv
til værtsparret.
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Der er mange lækkerier i laden. Søren
Sørensen har et godt øje til lastbiler også.

Ring og få et tilbud på Danmarks billigste udlejning af 19 meter lift

Hos Servicemalerne i Odense får du malerarbejde, der holder!

Smedebakken 21 - 5270 Odense N
Mobil: 2619 9868
servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

SØPARKEN 76 - 5260 ODENSE S - TLF. 65 92 05 77 - 29 44 34 71
BYGNINGSKONSTRUKTIONER - BYGGESTYRING - TILSTANDSRAPPORTER - ENERGIMÆRKER

nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse
Platanvej 1B DK-5230 Odense M
Vester Voldgade 6 DK-1552 København V
+45 4076 5016
www.nielsholgerpoulsen.com
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Klubbens 34. int træf 2017

afholdes på CampOne Bøjden Strand den 18.-20. august

Hytteferie for hele familien

For 10. gang blev vi opfordret til at tilrettelægge og arrangere klubbens
årlige træf. Vi tog imod opfordringen igen, og vi har allerede alle aftaler
på plads med Per Blåbjerg. Vi har, som de foregående år, reserveret 15
luxushytter i denne weekend, hvor vores træf afholdes. Det var en enig
generalforsamling, der valgte CampOne Bøjden Strand også i 2017. Alle
de tilstedeværende, som havde deltaget i træffet, var meget begejstret for
denne dejlige campingplads.
Nu håber vi blot ikke, at vores søsterklubber syd for grænsen, henlægger
deres træf på samme dato som vores, idet de allerede nu er bekendt med
vores dato, idet de alle får tilsendt vores blad.
Vi ser frem til, at rigtig mange, både vore egne medlemmer, men også alle
vore trofaste gæster fra udlandet, vil tilmelde sig og tilbringe denne weekend sammen med os.
Vi glæder os til at se jer.
Helle Rahbek, Jacob Rahbek Heise, Michael Heise, Margit & Per Rahbek.

Når i tilmelder jer og ved bestilling af hytter skal i tydeligt
angive kunde nr. 64436 eller Rahbek og Borgward arrangement.
CAMP ONE BØJDEN STRAND

Feriehyt
for enhver smag
★
★
★

Til dem hvor kun det bedste er godt nok.
Til familien der ønsker lidt ekstra plads.
Hytteferie, når familien skal samles.

Book din hytteferie AL

Overnatninger i egen vogn samt
leje
af Hütten
hytter:
Meerblick
von allen
Seaview from all cabins

Unsere Ferienhütten
treffen jeden Geschm

Bøjden Landevej 12 - 5600 Faaborg
Telefon: +45 63 60 63 60
mailadresse: info@bojden.dk

3 stjerne Hytter 550 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
★ für
4 stjerne Hytter 700 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr.
pr diejenigen,
døgn für die nur
Beste gut genug ist.
5 stjerne Hytter 950 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr.
pr die
døgn
Familie, die etwas m
★ für
Platz haben möchten.
Plads i egen vogn incl. 2 personer strøm og plads 285 kr.

www.bojden.dk

Der gives 10% rabat på alt overnatning.

★

Hüttenurlaub, wenn es so r
gemütlich sein soll.

Der forefindes meget flotte toilet bygninger
i nærheden af hytterne.
6
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Dansk Borgward Klub’s 34. Internationale
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand
den 18.-20. august 2017
PROGRAM

PROGRAMM

FREDAG DEN 18. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand
tilmelding til Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00
Fælles grillaften

FREITAG, 18. AUGUST
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand
Einschreibung für Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00
Gemeinsame Grillaften

LØRDAG DEN 19. AUGUST

SAMSTAG, 19. AUGUST

9.00 – 11.00
Indmeldelse og stumpemarked

9.00 – 11.00
Anmeldung und Blunt Markt

11.30 - 12.30
Frokost, incl. drikkevarer

11.30 - 12.30
Mittagessen, inkl. Getränke

12.30 - 15.30
Familierally med indlagte opgaver

12.30 - 15.30
Familierally mit aufgabe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffee

18.30 – 24.00
Festaften med spisning, incl. drikkevarer,
præmieoverrækkelse, lotteri, musik og dans

18.30 – 24.00
Festabend mit Essen, inkl. Getränke
Preis, Gewinnspielen, Musik und Tanz

SØNDAG DEN 20. AUGUST

SONNTAG, 20. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på
campingpladsen

08.30 – 10.30
Frühstück in gastwirtschaft des
Campingplatzes

Her slutter vi for denne gang, og ønsker
alle en god hjemrejse!

Hier haben wir Ende dieses einmal und
wollen alle eine gute Heimfahrt!
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BUSTUR TIL WITTLICH

DEN 22.-24. SEPTEMBER 2017

Nu er datoen for den
længe ventede tur til
Bernd Benninghovens
museum endelig fastlagt.
Museet bliver færdig i
august 2017.
Museet bliver færdig i august, og
Bernd vil meget gerne vise medlemmer fra Dansk Borgward Klub
det færdige resultat. Margit og
jeg har besøgt Bernd flere gange
i 2016 i vores autocamper, hvor
vi har kunnet følge det store byggeri, og er hver gang blevet modtaget med stor gæstfrihed.
Bernd har opført en bygning på
ca. 5000 m2 som indeholder kontor, mødefaciliteter, showroom,
og stort værksted med tilhørende

reservedelslager og lager til opbevaring af hans mange veteranbiler. Der er ansat 4 medarbejdere, som udelukkende renoverer
veteranbiler af Bernds egne, men
også for kunder. Her kan vores
deltagere måske lige købe den
reservedel de står og mangler.
Desuden har Bernd også opført
et museum, som ligger lige ned
til Mosel, også på ca. 5000 m2.

Bernd Benninghoven er en meget kreativ person, så han vil undersøge muligheden for, om vi
kunne overnatte på en af de berømte færger, som besejler Mosel og Rhinen med rigtig mange
gæster. Jeg afventer prisen fra
Bernd på overnatning. Fortæring
på turen og under vores ophold,
samt overnatning i Wittlich er naturligvis for egen regning.

Vi har fastlagt, at turen skal afholdes fra den 22.-24. september 2017. Jeg har lavet en rigtig
god aftale med Dit Busselskab
fra Hornslet. Prisen pr. deltager
for busturen bliver kr. 600,-. Peter
Bonefeld har beredvilligt stillet
sin parkeringsplads til rådighed,
så vores biler kan stå trygt og
godt, medens vi er væk. D.V.S.
at der kun bliver et opsamlingssted, nemlig hos Kirsten og Peter
Bonefeld, Egholtvej 34, 6640 Lunderskov.

Jeg medsender en tilmeldings
blanket, som bedes underskrives
og sendes retur til undertegnede
inden 1. sep. 2017. Betaling for
turen er bindende og skal indbetales på klubbens kontonr. som
er opført på tilmeldings blanketten.
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I har virkelig noget at
glæde Jer til.

Særudstilling af vore bilmærker på
Sommers Automobil Museum, Nærum
Flemming Jensen, Ølsemagle,
har fået en henvendelse fra Jesper Jespersen, DVK, angående
en særudstilling af vore bilmærker fra Dansk Borgward Klub på
Sommers Automobil Museum i
Nærum fra 1. november 2017 til
1. april 2018.
Vi fra bestyrelsen syntes, at det
ville være en rigtig god måde,
at promovere vores dejlige
klub og skønne biler på. Der er
plads til 12-14 biler af forskellige modeller, og hvis man er
interesseret i, at få vist sin bil
frem til et stort og interesseret publikum er dette stedet.

N
O
I
T
A
INVIT

Endvidere bliver bilerne jo opbevaret under trygge og gode forhold for vinteren.
Interesserede kan henvende
sig til:
Flemming Jensen
Ølsemagle, Køge
Flemming@lundsbjerg-jensen.dk
Tlf. nr. 4032 7313
Jesper Jespersen, DVK
Anna.g.jesper@gmail.com
Tlf. nr. 2610 5060
PS. Hvis der er interesserede
udstillere fra Jylland eller Fyn,
er DVK behjælpelig med afhentning.

Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Borgward Klub d. 22 april 2017
Til stede: Per Rahbek, Lillian Hellegaard, Svend Jensen, Henning Andersen og
Anja Mirbach Hansen.
Ordstyrer: Per Rahbek. Referent: Anja Mirbach Hansen.
1.
Status på indbetalinger fra annoncører,
sponsorer og medlemmer:
På nuværende tidspunkt har alle sponsorer indbetalt deres sponsorater. Der mangler 9 medlemmer at indbetale deres kontingent. Per vil prøve
at tage kontakt til disse, selvom det er meget
utilfredsstillende, at dette er nødvendigt, for at
medlemmerne indbetaler deres kontingent.
2.
Status på klubbens økonomi:
Denne ser stabil og fornuftig ud.
3.
Status på vores træf i Bøjden:
Der er indtil nu tilmeldt 17 udenlandske gæster, og
10 danske medlemmer til træffet. Vi forventer dog
også, at se mange flere danske gæster.
4.
Klubbens 35 års fødselsdag:
Bestyrelsen påtænker ikke, at det skal markeres
specielt til dette års træf. Vi har dog alligevel en
lille ting i ærmet..

5.
Turen til Wittlich:
Vi regner med, at dette bliver en 3 dages tur. Tidspunktet er stadig lidt usikkert, men vi tænker at
dette bliver sidst i september 2017. Meget mere
information følger senere.
6.
Eventuelt:
Henning er blevet kontaktet af Flemming fra Ølsemagle, som har talt med en medarbejder fra
Dansk veteranbil Klub med en forespørgsel. De
kunne godt tænke sig, at lave en udstilling om
Borgward biler på Sommers Automobil Museum.
Om der er nogen i klubben som kunne tænke sig,
at lade sine biler udstille, lave plancher om Borgward fabrikkens historie og fremskaffe den fornødne dokumentation. Vi i bestyrelsen, har ikke
overskuddet til dette nu, men hvis andre har, så
giv endelig besked.
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KONFIRMATIONSKØRSEL
af indehavernes, Stina og Mortens søn
Nikolaj skulle konfirmeres søndag den
30. april i Sanderum Kirke.

Som jeg tidligere har skrevet i bladet,
bliver vores gamle biler anvendt ved
mange forskellige lejligheder. Under et

af mine møder hos EP Grafisk, som jo er
med til at redigere og trykke vores medlemsblad, blev jeg bekendt med, at en

Jeg tilbød at køre Nikolaj fra kirken, og
da hans 2 store brødre ikke havde fået
samme tilbud, da de blev konfirmeret,
fik de plads på bagsædet i min Borgward
Arabella, som i dagens anledning var nyvasket og nypudset og udstyret med de
obligatoriske 2 dannebrogsflag i sideruderne. De var alle 3 meget overrasket,
da jeg holdt uden for kirken og vi kørte
en lille tur rundt og så på Dalums gamle
seværdigheder, så som det nyopførte
Carlslund, Sortebro Kro og igennem Fruens Bøge Skov, og der blev fotograferet
flittigt. Derefter kørte vi hjem på Fåborgvej til Nikolajs forældre og gæster, hvor
en tiltrængt kaffetår ventede.

Endnu en konfirmationskørsel
syntes kordegnen åbenbart ikke var nogen god idet, så hun bad mig om at flytte
den ned på parkeringspladsen. Bilen var
også til denne lejlighed udstyret med
2 dannebrogsflag i sideruderne, og da
konfirmanden blev præsenteret for den
bil, han skulle køres i til festlokalet, blev
han rigtig glad stolt og meget overrasket.
Hans 2 små søskende skulle også køre
med, så der blev stillet mange spørgsmål, som jeg skulle svare på under køreturen i det dejlige flotte landskab omkring Bredballe.
Bilen blev fotograferet flittigt, da vi skulle
holde foran festlokalet på den røde løber,
som var anbragt der til lejligheden, det
var helt kongeligt!
En af de ansatte hos min lejer på Vinkelvej havde ofte set og beundret vores
gamle biler, og da hendes nevø, Marco,
skulle konfirmeres i Bredballe Kirke,
søndag den 7. maj, spurgte hun mig, om
jeg ville køre for ham. De havde ellers
hyret en Porsche Cabrio til kørslen, men
ejeren havde i mellemtiden solgt bilen,

så gode råd var dyre, og derfor blev jeg
spurgt og sagde selvfølgelig ja til opgaven.
Det var jo lidt langt at køre, men da vejret
var med høj solskin, føltes turen ikke så
lang. Jeg ankom i god tid og havde parkeret bilen lige foran kirken, hvor konfirmanderne skulle komme ud, men det
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Turen hjem gik uden problemer og Arabellaen havde godt af at blive rørt, inden
sommerens mange træf.

Per Rahbek

Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive
Tlf. +45 9751 1511
www.nordiskgranit.dk

Industrivej 9 5260 Odense S Tlf. 6615 1616

Tekniske totalløsninger inden for
EL VVS VENTILATION

Konto nummer til udenlandske overførsler
Dansk Borgward Klub
Lillian Hellegaard
IBAN-nummer:
DK2668450000105413
BIC-adresse (SWIFT-adresse)
SYBKDK22
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Vi har indtil dato kørt næsten 35.000 km
- hvilket vi har mærket på vores pengepung
Som tiden dog går ...
Den 15. November 2006 købte vi vores Lloyd Arabella, af Per Rahbek.
Det har ikke været uden problemer,
hvilket vi har mærket på vores pengepung.
Det er der nok en del, der kan nikke
genkendende til. Men til gengæld,
har vi haft rigtig mange fornøjelser,
som jo bekendt ikke kan gøres op i
penge. Vi har været til utallige træf,
både til Dansk Borgward Klubs arrangementer, og til andre træf.
Vi har været i Den Gamle By i Århus
adskillige gange, på Kalø flere gange, som er om Tirsdagen, derudover
har vi været til træf, både i Randers
og Bjerringbro, begge steder ved
Gudenåen. Det er hver Onsdag og
hver Torsdag er der træf i Hobro ved
havnen.

I år startede vi med, at mødes på
Østervold i Randers d. 1. April. Der
var næsten 200 biler mødt op, hvilket er rekord i Randers, måske på
grund af det fine vejr, som bød på en
del solskin og tørt vejr.
Vi skulle have været til træf med
Arabella-Freunde Deutschland, Igen
sammen med Helle, Michael, Jacob,
Per og Margit. Det er i Drage, lidt syd
for Hamburg, så Lloydèn skulle selv
køre, men da jeg har et problem med
mit højre knæ, ved jeg ikke om, det
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bliver til noget. Hvis vi ikke kan klare
turen til Tyskland uden trailer, gør vi
det ikke mere, da det er mere end
dobbelt så dyrt, og tager længere
tid, fordi vi overnatter på vej derned
og hjem. Så det er spændende, hvor
træffet skal være de næste år.
For 3. gang skulle vi mødes med
Thorkild og Karen, Svend og Lillian
i Jespershus Blomsterpark, som vi
havde glædet os meget til, men som
vi også måtte aflyse.

Det er efterhånden, et stykke tid siden, jeg blev opfordret til at skrive
en artikel. Første gang var fra vores
træf i Køge, hvor Lloydèn selv fortalte. Senere blev det jo til adskillige
flere, alle sammen havde noget med
biler at gøre. Det var biler i luften, på
vand, på skinner, og selvfølgelig på
asfalt.
Jeg har altid skrevet om noget, som
interesserer mig, og jeg føler, at jeg
ikke har mere at skrive om, som har
min interesse. Uden interesse vil det
for mig, blive en pestilens, og har
derfor besluttet, at jeg ikke skriver
flere artikler.
Svend har taget billeder fra Jespershus Blomsterpark, som jeg tager et
udpluk fra.
Med veteranlig hilsen fra
Ulla og John

21

Udenlandske klubber
Svenska Borgward Klubben
Claes Jägevell
Bergmans Gata 7
543 34 Tibro
Sverige

Norske Borgward Klubb
Klubbens leder er Tore Østlie
Theresesgt, 31 B
0354 Oslo
Norge

Borgward Club Belgie
Luc Butzen
Heidebaan 21
9100 st. Niklaas
Belgie

Borgward Owners Club
77 New Hampshire Avenue
Bay Shore Long Island
New York State 11706
U.S.A

Carl F. W. Borgward
Interessengemeinschaft
Hartmut Loges
Trierer Str. 11
D-45145 Essen
Borgward Club Nederland
Haven 150
2182 JV Hilligom
Holland
Borgward Club
Frankfurt - Würzburg
Heinz-Werner Oehme
Dr.K.Schumacher-Str.21
D-64589 Stockstadt/Rhein
Tel. +49 6158-9181379

Borgward Club of South Africa
(Southern Region)
P.O. Box 3289
Tyger vally 7536
South Africa

Borgward Club Austria
M. Wolfsgruber
A-4817 St. Konrad 24
Østrig
Borgward IG Schweiz
Horst Panhuber
Gerbelacker 16
3063 Ittigen
Schweiz
Australian Borgward Club Inc.
www.borgwardisabella.com
The United Kingdom
Borgward driver Club
www.borgward.org.uk

Borgward Club Bremen
Postfach 11 04 23
28084 Bremen
Tyskland

Goliath Veteranen-Club
Frank Behrens
Am Ziegelhof 10
D-27793 Wildeshausen.

Loyd Freunde IG
Johannes Herrmann
Lerchenhain 86
D-48301 Nottuln
Tyskland

Arabella-Freunde Deutschland
Uwe Pawelski
Bergstrasse 33
D-76327 Pfinztal

HAUGE SMEDIE AS
VVS BLIK STÅL

Tlf.: 6618 9600
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www.haugesmedie.dk

KONTAKT OS FOR EN GRATIS UFORBINDENDE VURDERING OG SNAK
OM DINE BOLIGPLANER.

Butikken
Her findes nogle af klubbens
effekter, der er beregnet for
videresalg.
Der er enkelte af disse effekter som desværre kun findes i
begrænset antal :
Nedenstående kan købes ved
henvendelse til kassereren:
EDC Åløkken, Åløkke Alle 19, 5000 Odense C, Tlf. 66 14 91 43, Fax.: 66 14 91 46,
www.edc.dk

Ældre klubblade til nr. 68
Kr. 15,Nyere klubblade fra nr. 69
Kr. 65,Klistermærker
med logo - udenfor
Klistermærker
med logo - indenfor

Kr. 20,-

Kr. 25,-

Klubflag uden fanestang
Kr. 50,Fanestang med gravering
Kr. 80,Plakette Sæby træf 2003
Kr. 40,-

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

Plakette Ølstykke træf 2001
Kr. 40,Plakette Kaløvig 2006

Kr. 40,-

Plakette Strøby træf 2004
Kr. 40,-

Tværkajen 5 · 5000 Odense C
Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu
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