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Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en 
sammenslutning af entusiaster inden for bilmærker-
ne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

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.

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

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

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

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

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

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved henven-
delse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemmeside.

www.danskborgwardklub.dk 

The Danish Borgward Drivers Club

The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote  ent-
husiasm for and interest in Borgward, Goliath, Hansa anf 
Lloyd vehicles.

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.

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

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

Additional information regarding the club can be  
obtained at www.danskborgwardklub.dk

Der Dänische Borgward Klub

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

Der  Zweck des Klubs ist diese Fahrzeuge zu bewahren und 
auch die Kenntnisse dieser auszubreiten.

Einmal jährlich wird im August ein Rallye abgehalten.

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

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

Mehr Auskunft kann durch 
www.danskborgwardklub.dk 

erreicht werden.
 

DANSK  BORGWARD KLUB

Deadline næste blad 
10. februar 2016
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EDC Åløkken, Åløkke Alle 19, 5000 Odense C, Tlf. 66 14 91 43, Fax.: 66 14 91 46, 
www.edc.dk 

KONTAKT OS FOR EN GRATIS UFORBINDENDE VURDERING OG SNAK
OM DINE BOLIGPLANER.
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30. JANUAR 2016 - 09.00-16.00
Stumpemarked i  
Vissenbjerghallerne  
5492 Vissenbjerg
Tlf. 25 12 25 45

5.-7. FEBRUAR 2016 
Bremen Classic  
Motorshow2016 
Theodor-Heuss-Alle 21-23, Bremen 
www.classicmotorshow.de

2. APRIL 2016 - 08.00-15.00  
Sønderjysk Stumpemarked 
Brunde Vest 17, 6230 Rødekro 
Tlf. 40 34 54 62

2.-3. APRIL 2016 - 09.00-16.00
Bilmesse og Brugtmarked
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.
Tlf. 40 27 64 64
Bilmesse-brugtmarked.dk

6.-10. APRIL 2016 - 10.00-17.00 
Techno Classia Essen  
Norbertstrasse, 45131 Essen 
www.siha.de

LØRDAG DEN 16. APRIL 2016
Dansk Borgward Klubs 
forårsmøde   
Steffensgård   
Kværkebyvej 79, 4100 Ringsted  
Se inde i bladet

5. MAJ - 8. MAJ 2016
Borgward Club Bremen   
I anledning af 125 års fødselsdagen 
for grundlæggeren af vores smukke 
biler afholder Borgward Club 
Bremen et stort int. træf. 
Info: Marion Kayser, næstformand. 
Tlf. 0049 / 177/6859176 
vorstand@borgward-club-bremen.de

7. MAJ 2016 - 9.00-16.00
Aars Stumpemarked &  
Veteranudstilling  
Messevej1, 9600 Aars  
Aars-stumpemarked.dk

19.-21. AUGUST 2016
Dansk Borgward Klubs  
33. int. træf  
CampOne Bøjden Strand  
Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg 
Tlf. 0045 / 63 60 63 60 
E-mail: info@bojden.dk
Se inde i bladet

24. SEPTEMBER 2016 - 09.00-16.00
Aars Stumpemarked &  
Veteranudstilling  
Messevej 1, 9600 Aars 
Aars.aars-stumpemarked.dk 
Tlf. 40 27 64 64

LØRDAG DEN 15. OKTOBER 2016
Dansk Borgward Klubs  
ordinære general forsamling   
Hjallese Forsamlings Hus
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward  
information september 2016.

22. OG 23. OKTOBER 2016  
LØRDAG KL. 09,00-17,00 
SØNDAG KL. 09,00-16,00
Bilmesse & Brugt- Marked  
Vestre Ringvej 101  
7000 Fredericia
Tlf. 40 27 64 64 
Bilmesse-brugtmarked.dk 
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Året 2015 er nu ved at rinde ud. Vores elskede gamle biler er sat i stald for 
vinteren. Nu skal de lange, trælse og mørke vinteraftener gå med, at få bilerne 
gjort klar til næste års ture til vores arrangementer i 2016.

På vores generalforsamling måtte vi sige farvel til både vores kas-
serer Margit og vores revisor Flemming, og jeg vil her gerne takke 
begge for Deres store arbejde, som de har udført for Dansk Borg-
ward Klub gennem 14 år. Vi var så heldige at Lillian Hellegaard , 
Hadsten og Henning Andersen, Helsingør ville tage over, og ud-
fylde Deres pladser, hvilket jeg også har stor tillid til, at de begge 
kan. Vi har netop afholdt vores første bestyrelsesmøde, hvor Lillian 
fik overdraget diverse regnskaber og bilag af Margit, og Lillian var 
hel tryg ved, at hun kunne ringe til Margit og få gode råd, hvis der 
var noget hun var i tvivl om.

TEKNISK
       ISOLERING FYN APS

Året 2015 har været et rigtig godt 
år for Dansk Borgward Klub. 
Vores arrangementer har væ-
ret godt besøgt, og vores med-
lemstal ligger stabilt på ca. 105 
medlemmer. Jeg vil også  gerne 
sende en stor tak til alle vore an-
noncører og sponsorer for Deres 
store trofasthed over for vores 
klub, uden Jeres støtte ville det 
ikke være muligt at drive klub-
ben, på den måde, som vi gør.

Jeg vil slutte mit indlæg med, at 
ønske Jer alle en rigtig glædelig 
jul, samt et godt nytår, og håber 
at se rigtig mange af Jer, til vores 
arrangementer i 2016.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen
Formand



KASSERENS INDLÆG
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Jeg var så til mit første bestyrelses-
møde   d. 11/11, hvor jeg fik over-
draget diverse mapper/papirer  fra 
Margit Rahbek. Jeg blev forklaret 
lidt om regnskabsgangen , og jeg 
glæder mig til at være en del af be-
styrelsen. Vi har kørt vores Lloyd på 
stald for i år, lidt ærgerligt vejret er 
jo stadig  flot med sol  og nogenlun-
de varmegrader, selvom vi er midt i 
November .

 Nu vil jeg slutte mit indlæg og øn-
ske alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Lillian Hellegård
Kasserer

Ved sidste generalforsamling gik vores mangeårige kasserer 
af, og undertegnede blev valgt til ny kasserer. 

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

BYGNINGSKONSTRUKTIONER - BYGGESTYRING - TILSTANDSRAPPORTER - ENERGIMÆRKER



Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk    

  .
  Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
 Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1980 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  586  217
 75.000  852 217
 125.000  1.051  217
 175.000  1.246  217
 225.000  1.435  217
 275.000  1.643 217
 325.000  1.899  217
 375.000  2.153  217
 400.000 2.278  217
 475.000 2.609 217
 525.000 2.918 217
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.449 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1981 til og med 1987:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  1.441  492
 75.000  2.099  492 
 125.000  2.585  492
 175.000  3.068  492
 225.000  3.529  492
 275.000  4.042  492
 325.000  4.671  492
 375.000  5.296  492
 400.000  5.601 492
 475.000  6.418  492
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.343 kr.    0

Påskefoto
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Trio Stål Odense A/S · Herluf Trolles Vej 14 · 5220 Odense SØ · Tlf. 65 93 17 82 · email@triostaal.dk · www.triostaal.dk



Først vil jeg sige tak for den flotte buket 
blomster og dejlige æske chokolade, 
jeg har fået, da jeg takkede af som 
kasserer til generalforsamlingen.

Jeg synes det har været nogle dejlige 
år, med god hjælp fra min mand Per, 
der måtte til telefonen, når der var 
nogle, der havde glemt at betale kon-
tingent. Jeg vil også takke Lillian for at 
overtage kassen. Flemming Pedersen 
skal også have en stor tak for et godt 
samarbejde med revisionen.

Tak alle sammen.

Vi ses til klubbens arrangementer i 
2016.

Mange hilsener

Margit Rahbek
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REDAKTØRENS HJØRNE
Regnskabet er lagt ved som løsblad, 
så de medlemmer, som ikke deltog 
på vores generalforsamling, kan se 
hvordan det står til i Dansk Borg-
ward Klub. Endvidere har jeg ved-
lagt en tilmeldings blanket til vores 
træf i 2016.

Vi har fået tilrettelagt, og sat da-
toer på  vores forårsmøde, træf og 
generalforsamling, men det kan i 
læse mere om inde i bladet. Jeg vil 
også denne gang sende en stor tak 
til alle, der har bidraget med artikler 
til bladet i årets løb, og især Hen-
ning Andersen, Helsingør, og John 
Jeppesen, Randers, er jo ihærdige 
skribenter. Også en stor tak til Jens 
Tandrup, for hans meget gribende 
artikel om deres deltagelse i vores 
træf i Bøjden.

Vi har, sammen med Ulla, John, 
Helle, Jacob og Michael, beslut-
tet os for, hvilken træf vi deltager i, 
hos vores søsterklubber i udlandet. 

Arabella Freunde Tysklands træf i 
maj deltager vi med 3 biler, og på 
Frankfurt-Würzburgs træf i juni del-
tager vi sammen med Helle, Jacob 
og Michael, som vi plejer. Endvidere 
har Borgward Club Bremen tilrette-
lagt et stort træf i Kristi Himmelfarts 
ferien, i anledning af, at det er 125 
år siden at stifteren af Borgward 
Fabrikken, Carl F.W. Borgward blev 
født, og denne begivenhed vil vi 
også meget gerne være en del af.

Vi har nu sat vores gamle biler til 
overvintring, og vil nu bruge vinter-
månederne til, at få gjort dem klar til 
næste sommers ture i ud og indland.

Jeg vil hermed ønske Jer alle en 
rigtig glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår. Vi glæder os 
allerede til at mødes med Jer i det 
nye år.

Per Rahbek, redaktør

Dette er så det sidste 
Borgward Information i 
2015. Sammen med  
dette sender jeg også 
årskalender 2016 

Kære alle i Dansk Borgward Klub 
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1. 
Valg af dirigent: Martin Holm blev valgt som  
dirigent.
2. 
Godkendelse af referatet af sidste års generalfor-
samling: Referatet blev godkendt uden bemærk-
ninger.
3. 
Formandens beretning: Erik aflagde sin beretning 
fra det forgangne år og denne kan læses i dette 
klubblad.  Efterfølgende var der debat om Lloyd 
skiltet som bestyrelsen havde valgt at sætte til salg 
og solgt. Flemming Pedersen undrede sig over, at 
det ikke var kommet på den førstkommende ge-
neralforsamling, så klubbens medlemmer kunne 
give sin mening til kende om hvorvidt klubbens 
effekter skulle sættes til salg. Bestyrelsen havde 
truffet beslutningen om salg, da de mente Lloyd 
skiltet ville komme mere til sin ret hos et medlem 
af klubben end i en kælder. Bestyrelsen tager dog 
kritikken til efterretning og vil fremadrettet ændre 
proceduren.                                                                       Jør-
gen Jensen havde til Træffet givet udtryk for sin 
utilfredshed over, at Jakob Rahbek Heise blev be-
lønnet med en plakette efter 10 år i klubben. Jør-
gen mente ikke, at det var proceduren i klubben. 
Poul Thomsen havde hørt fra flere medlemmer, at 
de undrede sig over plaketten til Jakob.  Per gav 
udtryk for, at det var en påskønnelse af Jakob for 
sit engagement i klubben. Derudover havde Per 
gjort det som privatperson og at klubbens økono-
mi ikke var indblandet i dette. På generalforsam-
lingen blev det besluttet, at arrangørerne af træffet 
helt og holdent kunne beslutte hvem de ville be-
lønne med en plakette, pokal eller andet. Derud-
over blev det på generalforsamlingen kraftigt un-
derstreget, at oplever eller hører man utilfredshed 
fra medlemmer skal de opfordres til at kontakte 
bestyrelsen eller personen selv. Rygter kan og vil 
vi i Dansk Borgward Klub ikke bruge til noget.
4. 
Kassereren aflægger regnskab for 2015 & budget 
for 2016: Margit fremlagde årsregnskabet for pe-
rioden 1/9-2014 - 31/8-2015 samt budget for 2015-
2016. Regnskabet blev godkendt. Margit takkede 
Flemming Pedersen for det gode samarbejde gen-
nem hendes tid som kasserer i klubben.
5. 
Fastlæggelse af kontingent for 2016: Bestyrelsen 
foreslog, at kontingentet fastholdes på samme ni-
veau som tidligere, altså 300,- om året.

6. 
Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.
7. 
Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs:    
a)  Valg af kasserer: Lillian Hellegaard blev valgt. 
b)  Valg af redaktør: Per Rahbek blev genvalgt. 
c)  Valg af suppleanter: Kalle Hansen &  
 Søren Andersen blev genvalgt. 
8. 
8. Valg af revisor:     
a) Valg af revisor: Henning Andersen blev valgt. 
b) Valg af suppleant: John Jeppesen blev  
 genvalgt.   
 John foreslår, at han som revisorsuppleant  
 bliver sat ind i kassererens  arbejde, derved  
 ville en eventuel overtagelse af rollen blive  
 nemmere. Dette blev vedtaget.
9. 
Valg af Webmaster: Per Rahbek anbefaler, at Hen-
ning Andersen får adgangskoder til hjemmesiden 
således, at siden kan blive opdateret med billeder 
og lignende. Dette ville lette arbejdet for redaktø-
ren betydeligt og hjemmesiden vil altid være op-
dateret. Desuden vil omkostningerne til vedlige-
holdelse af hjemmesiden blive væsentlig mindre. 
Dette blev vedtaget.
10. 
Fastlæggelse af foreningens årlige  
arrangementer:   
1) Forårsmødet bliver evt. d. 16. eller 17. april 
2016, gerne hos familien Boisen. Preben Boisens 
ejendom, er i følge oplysninger fra Jørgen Jen-
sen Karlslunde, sat til salg, så dette bliver med 
forbehold. Per har talt med Peter Bonefeld og 
han tilbyder, at forårsmødet evt. kan afholdes hos 
ham.    
2) Træffet afholdes i weekenden d. 19-21 august 
2016. Per, Margit, Helle, Michael og Jakob vil ger-
ne påtage sig opgaven at arrangere træffet igen. 
Træffet afholdes på Bøjden Strand Camping.   
3) Generalforsamlingen 2016 afholdes lørdag 
d.15. oktober 2016 i Hjallese forsamlingshus.
11. 
Evt.:                           
Palle & Elin Jespersen vil gerne invitere klubbens 
medlemmer til Gislev Open by Night lørdag d. 10. 
oktober fra kl. 10-16.   
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent Anja Mirbach Hansen.

Referat fra Dansk Borgward Klub`s ordinære generalforsamling lørdag  
deb 3. oktober 2015 i Hjallese forsamlingshus
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen
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Klubbens 33. int træf 2016
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 19.-21. august

For 9. gang blev vi opfordret til at tilrettelægge klubbens årlige træf. Vi tog, 
som de foregående 8 år, imod opfordringen, og alle aftaler med Per Blåbjerg 
er allerede på plads. Der er reserveret 15 luxushytter i den weekend, hvor 
vores træf afholdes. Det var en enig generalforsamling, der valgte CampOne 
Bøjden Strand også i 2016, da alle tilstedeværende, som havde deltaget i 
træffet, var meget begejstrede for stedet.

Vi ser frem til, at rigtig mange, både vores egne medlemmer, men også alle 
vore trofaste gæster fra udlandet vil tilmelde sig, og tilbringe denne week-
end 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 arrange-
ment.

Overnatninger i egen vogn samt leje af hytter:
3 stjerne Hytter 550 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
4 stjerne Hytter 700 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
5 stjerne Hytter 950 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
Plads i egen vogn incl. 2 personer strøm og plads 285 kr.

Der gives 10% rabat på alt overnatning.

Der forefindes meget flotte toilet bygninger i nærheden af hytterne.6

Book din hytteferie ALL INCLUDE se side 11

Hytteferie for hele familien

Feriehytter
for enhver smag

Our cabins meet 
all expectations

★  for those, to whom only the best is good 

enough.

★  for families, who want some extra space.

★  vacation in a cabin, when you just want 

to be comfortable.

★  Til dem hvor kun det bedste er godt nok.

★  Til familien der ønsker lidt ekstra plads.

★  Hytteferie, når familien skal samles.

Unsere Ferienhütten 
treffen jeden Geschmack

★  für diejenigen, für die nur das  

Beste gut genug ist.

★  für die Familie, die etwas mehr  

Platz haben möchten.

★  Hüttenurlaub, wenn es so richtig 

gemütlich sein soll.

Meerblick von allen Hütten
Seaview from all cabins

Hele 

familiens 

drøm

5

Priser
Dagsbesøg voksne 25 kr.

Dagsbesøg børn (0-11 år) 25 kr.

Dagsbesøg hund 10 kr.
Alle gæster skal betale henholdsvis  
dagsbesøgspris eller overnatningspris.

Bad 3 min 5 kr.

Familierum 7 min 10 kr.

Vaskemaskine incl. sæbe  50 kr.

Tørretumbler 5 min 5 kr.

Forårssæson
23.3 - 30.6

fra kr. 4.400,- 
+ strøm

Efterårsæson
4.8 - 20.10

fra kr. 2.700,- 
+ strøm

Køb for- og efterår samlet 
og få 500 kr. i rabat 

og et 20-turskort 
til badeland!

★  Pladser med vand og afløb/Plätze mit Abwasser-/ 

 Frischwasseranschlüssen/Sites with water and drainage

★  Pladser med TV tilslutning og WI-FI/Plätze mit  

 TV-Anschluß und WI-FI/Sites with TV-connection and WI-FI

★  Superflotte 5 stjernede faciliteter/Super schöne  

 5 Sternige Anlagen/Great 5 star facilities

Sæson 2013
23.3 til 20.10

Camping som i de gode gamle dage med et strejf af luksus

Book en sæsonplads 
og få utimativ glæde 
af din campingvogn

Campingferie 
All Include Luksus+

Nu kan du booke din ferie med  

morgenmad og aftenbuffet hver dag  

i vores restaurant. Se side 10 og 11.

Meerblick von allen Plätzen
                  Seaview from all sites

Vores Facebookside er blevet det naturlige mødested 
for mennesker der elsker at holde campingferie. 
Mød os på Facebook.com/bojden.dk, så kan du stille 
spørgsmål, skrive med andre campister, få tips og læse 
om vores nyheder, konkurrencer og tilbud.

Vi tilbyder
 Wir bieten - we offer...

Nyhed
2013

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

www.bojden.dk
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PROGRAM

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

LØRDAG DEN 19. AUGUST

9.00 – 11.00  
Indmeldelse og stumpemarked

11.30 - 12.30
Frokost, incl. drikkevarer

12.30 - 15.30
Familierally med indlagte opgaver

15.30 
Kaffe

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

SØNDAG DEN 20. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

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

SAMSTAG, 19. AUGUST 

9.00 – 11.00  
Anmeldung und Blunt Markt 

11.30 - 12.30
Mittagessen, inkl. Getränke

12.30 - 15.30
Familierally mit aufgabe 

15.30 
Kaffee

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

SONNTAG, 20. AUGUST 

08.30 – 10.30
Frühstück in gastwirtschaft des  
Campingplatzes 

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

Dansk Borgward Klub’s 34. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 18.-20. august 2017
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Vores forårsmøde bliver i 2016 igen 
afholdt hos Fam. Boisen i Kværkeby. 
Det bliver desværre nok sidste gang 
det kan afholdes på Steffensgård, 
idet Grethe Boisen har påtænkt sig, 
at afhænde gården, når den bliver 
tømt for resten af den store samling 
biler og reservedele.

Generalforsamlingen blev enig om, 
at jeg skulle rette henvendelse til 
Bjarne Boisen, om de igen ville af-
holde vores forårsmøde, og det blev 
heldigvis et ja, så klubben også til 
næste år kan lave et arrangement på 
Sjælland, og vi glæder os rigtig me-
get til, at komme der endnu engang.

Forårsmødet i 2015 var igen en stor 
succes, og vi håber at rigtig mange 
vil bakke op, og gøre dagen festlig.

Af hensyn til arrangementet er til-
melding nødvendig, idet vi skal vide, 
hvor stor lagkage vi skal bestille, og 
hvor meget vores værter skal købe 
ind til middagen om aftenen. 

Klubben er som sædvanlig vært ved 
drikkevarer.

Vi glæder os til at se Jer.

Dansk Borgward Klubs forårsmøde 
LØRDAG den 16. april 2016

Tilmelding kan ske til:

Bjarne Boisen Tlf. 29 65 92 48
Per Rahbek Tlf. 21 41 93 80

Adresse på arrangementet er:
STEFFENSGÅRD
Kværkebyvej 79 - 4100 Ringsted

Lørdag den 16. april 2016 kl. 14.00.
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Nye medlemmer

Lillian Hellegaard
Vesselbjergsvej 41 D
8370 Hadsten

1. 
Fremtidig kasserer i klubben:  Svend Jensen har 
tænkt på Karen Eriksen, men har ikke drøftet det 
med Karen selv. Per har tænkt på Hanne Jensen. 
Vi andre havde ikke nogen emner til rollen og vi 
måtte afvente generalforsamlingen. Margit ville 
selvfølgelig gerne yde starthjælp til den nye kas-
serer. Vi i bestyrelsen  håber, at der er en som har 
lyst til at varetage rollen  som kasserer på kom-
mende generalforsamling.

2. 
Hændelsen mellem Jørgen og Per på træffet:  
Vi i bestyrelsen var enige om, at der skal være 
plads til uenigheder, men at tonen skal bibeholdes 
saglig og konstruktiv overfor hinanden. Episoden 
på træffet i år var meget uheldig og ses ikke gen-
taget. 
3. 
Status på regnskabet: Regnskabet ser fint ud og 
økonomien i klubben er sund.
4. 
Evt.:  Der er ingen punkter til eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Borgward Klub den 3. oktober 2015
Til stede: Per Rahbek, Erik Thøgersen, Anja Mirbach Hansen, Svend Jensen  
og Margit Rahbek

Ordstyrer: Per Rahbek  -  Referent: Anja Mirbach Hansen
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FORMANDENS BERETNING 2015

Vi har desværre mistet vores æresmedlem Pre-
ben Boisen, som afgik ved døden 19. november 
2014, efter svær sygdom. Preben har været et 
meget stort aktiv for Dansk Borgward Klub, og vil 
blive savnet. Også Karen Pedersen, Mors, som 
var gift med Georg Pedersen, mangeårigt med-
lem, og som også begge tidligere har været me-
get aktive repræsentanter for Dansk Borgward 
Klub, er afgået ved døden den 7. juli 2015. Jeg 
vil derfor bede forsamlingen rejse sig, og min-
des Preben og Karen med 1 minuts stilhed. Æret 
være Deres minde.

Året 2014-15 har været et rigtigt godt år for Dansk 
Borgward Klub. Vores medlemstal ligger stadig-
væk meget stabilt, og vores arrangementer har 
også i år været rigtig godt besøgt. Vores forårs-
møde, søndag den 26. april blev igen i år afholdt 
hos Fam. Boisen, og en meget stor tak for et rig-
tig godt og veltilrettelagt arrangement. Der var 7 
”gamle” biler, og 33 personer var mødt op, for at 
gøre dagen festlig. Preben havde, inden sin død, 
fået lavet en rigtig skøn tur gennem den dejlige 
Sjællandske natur, blot ærgerligt, at vejret ikke 
var med os. Fam. Boisen havde som sædvanlig  
sørget for forplejningen, så ingen kørte hverken 
sultne eller tørstige derfra. Sydbank var vanen 
tro vært ved den store lækre lagkage, som blev 
nydt til kaffen med stort velbehag, så en stor tak 
til Sydbank.

Årets højdepunkt er klubbens int. træf, som igen 
i år blev afholdt på CampOne Bøjden Strand 
Camping, og det blev også i år en kæmpe suc-
ces. 36 deltagende biler, heraf ca. halvdelen fra 
Tyskland og Schweiz. 70 voksne og 6 børn sør-
gede for, med Deres gode humør, at vi havde 3 
dejlige dage sammen. Efter de tilbagemeldinger 
jeg har fået, har alle også i år været meget til-
fredse med både stedet og arrangementet. Jeg 
vil her benytte lejligheden til at takke alle vore 
sponsorer, personalet på campingpladsen, og 
ikke mindst Jacob, Helle, Michael, Margit og Per 
for det kæmpe arbejde De lægger i, at få dette 
store arrangement op at stå.

Der var dog lidt malurt i bægeret, da Jørgen Jen-
sen, var meget utilfreds med den plakette Jacob 
fik overragt,  for sin store trofasthed overfor klub-
bens arrangementer. Dette emne kan vi drøfte ef-
ter min beretning. 

Margit ønsker, som I kan se af indkaldelsen,  
at stoppe som kasserer, og jeg vil gerne takke 
Margit for hendes store arbejde for Dansk Borg-
ward Klub igennem 14 år.

Nu vil slutte min beretning og ønske Jer alle et 
godt nyt år i Dansk Borgward Klub.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, formand

Borgward året 2014-15 
har været et år, der både 
har budt på mange  
glæder, men også sorger
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nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse

Platanvej 1B DK-5230 Odense M

Vester Voldgade 6 DK-1552 København V

   +45 4076 5016  

www.nielsholgerpoulsen.com

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
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Elin og Palle Jespersen gjorde på 
vores generalforsamling rigtig god 
reklame for denne begivenhed, som 
fandt sted fra 9-10 oktober 2015 I 
Gislev, hvor de selv bor og begge er 
meget aktive omkring alt, hvad der 
foregår I byen.

Mange er de veteranbiler af alle mærker, 
som Palle har renoveret i sin dejlige ga-
rage, som hører til Deres bolig. Og der 
er ingen med respekt for sig selv, der in-
teresserer sig for veteranbiler, som ikke 
kender Palle, og der er mange, som har 
fået en hjælpende hånd, når Deres gam-
le biler ikke kunne køre.

Lørdag den 10. oktober var der vete-
ranbiludstilling, hvor der var tilmeldt 
64 biler. Dansk Borgward Klub deltog 
med 5 biler, og en af dem tilhører Benny 
Jensen, Ryslinge, der endelig var blevet 
færdig med sin Lloyd Alexander TS, ef-
ter mange års arbejde.Resultatet var ble-
vet rigtig flot og Benny var meget stolt 
over, at kunne udstille sin flotte Lloyd 
netop på denne dag, så et stort tillykke til 
Benny. Nu håber vi, at Benny vil deltage i 
både vores forårsmøde og træf i 2016, så 
alle kan se det flotte resultat.

Vi havde alle en dejlig dag, sammen 
med de andre deltagere, og specielt vo-
res bilmærker blev beundret meget, og 
der blev stillet mange spørgsmål.

Tak for en dejlig og begivenhedsrig dag 
i Gislev.

Per Rahbek

Gislev by Night and Day  
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På Dansk Borgward Klubs general-
forsamling den 3. oktober 2015, blev 
Lillian Hellegaard, Hadsten valgt som 
ny kasserer. Lillian overtager posten 
efter Margit Rahbek, som valgte at 
stoppe sit arbejde i bestyrelsen efter 
14 år på posten.

En kæmpe stor tak til Margit for 
hendes store arbejde for klubben 
igennem mange år, både som 
kasserer og træfarrangør. En af 
vores hovedsponsorer Flemming 
Heden Knudsen fra Deloitte hav-
de sendt en stor kurv til Margit, 
sammen med en stor tak for et 
godt samarbejde. Deloittes spon-
sorat fortsætter naturligvis også 
med den nye kasserer.

Det var ikke nemt, at få valgt en 
efterfølger for Margit, men da 
konsekvensen ville blive, at der 
skulle indkaldes til ekstra ordi-
nær generalforsamling, hvis det 
ikke lykkedes at få valgt en ny 
kasserer, trådte Lillian Hellegaard 
til og blev valgt enstemmigt, så 
en stor tak til Lillian. Vi øvrige i 
bestyrelsen glæder os til, at sam-
arbejde med dig.

Vores revisor Flemming Peder-
sen valgte også, efter mange år 
på posten som revisor, at træk-
ke sig, og vi vil fra bestyrelsen i 
Dansk Borgward klub takke Flem-
ming for hans store arbejde som 
revisor, en post som han har taget 
vare på, i lige så mange år som 
Margit har været kasserer, og vi 
ved, at de har haft et rigtig godt 
samarbejde. Vi i bestyrelsen var 
ikke bekendt med, at Flemming 
stoppede, så vi har eftersendt en 
lille erindring til Flemming for 
hans store arbejde. 

Vi vil også gerne byde Henning 
Andersen, Helsingør velkommen 
som ny revisor, og er meget sik-
ker på at Henning kan løfte den-
ne opgave. Henning er jo kendt 

i klubben for sine mange fine  
og spændende indlæg til vores 
Borgward information.

Bestyrelsen i Dansk Borgward 
Klub. 
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Ny kasserer og revisor i Dansk Borgward Klub

Erik Thøgersen og Lillian Hellegaard 
nyder maden efter generalforsamlin-
gen.

Margit Rahbek, som valgte at stoppe sit arbejde i bestyrelsen efter 14 år.

Henning Andersen - Ny revisor i 
Dansk Borgward Klub.
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Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 1000 

åbner Jesperhus Blomsterpark

INDBYDELSE
TIL
VETERANBIL
UDSTILLING
I JESPERHUS

Jesperhus åbner 
Kr. himmelfartsdag med  

Veteranbiludstilling

Viborg

Århus

Randers
Grenå

Aalborg

Frederikshavn
Blokhus

Hirtshals
Skagen

Thisted

Skive

Silkeborg
Herning

Ringkøbing

Vi gentager mange års succes! Så kom til Jesperhus Blomsterpark  
hvor I kan nyde en dejlig dag med bl.a. Pirat- og legeland, Zoo og  

4D-biograf, mens jeres biler står til udstilling i de smukkeste omgivelser! 

Det er GRATIS for én veteranbil (MIN. 35 ÅR) inkl. 4 personer. Er I flere  
personer i bilen, koster det kr. 130,- pr. person (normalpris kr. 185,-). 

Mødetidspunkt for bilerne er mellem kl. 8.00 og 11.00.
Ved ankomst efter kl. 11.00 uddeles der IKKE gratis entrébilletter. 

 

Vigtigt ved tilmelding - gælder også klubber:
             Navn og mail på chaufføren 

                           Antal børn / voksne i bilen

             Tilmelding senest 15. april 2016.

Overnatning i Jesperhus Feriepark, totalpris for 4 personer
 Periode: 4.-9. maj 2016:
 A-hytte med toilet og bad 4998,-
 B-hytte  3998,-
 C-hytte 3498,-
 Egen campingvogn el. telt 1798,-

Kender I til andre naboklubber, familie eller venner, der deler samme  
bilinteresse, så giv endelig denne invitation videre til dem.  

Alt tilmelding - også overnatning - skal ske på karin@jesperhus.dk. 
Spørgsmål kan ske til Karin pr. mail eller tlf. 9670 1435.  

VI GI’R 500 KR 
I RABAT PÅ 

OVERNATNING
HUSK RABATKODE: 1610

Sidste år deltog vi med tre biler 
fra Dansk Borgward Klub, hvor vi 
holdt samlet på pladsen. 

Det kunne være sjovt hvis der 
kom nogle flere fra klubben med 
deres Lloyd, Borgward, eller 
Hansa. 

Hvis der nu skulle være nogle  
flere klubmedlemmer som vil 
med, kan i kontakte os, så vi kan 
køre ind på en gang, og komme 
til at holde samlet.

Som i kan se åbner Jesperhus Blomsterpark  
Kr. Himmelfartsdag med veteranbiller af alle slags

Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 1000 

åbner Jesperhus Blomsterpark

INDBYDELSE
TIL
VETERANBIL
UDSTILLING
I JESPERHUS

Jesperhus åbner 
Kr. himmelfartsdag med  

Veteranbiludstilling

Viborg

Århus

Randers
Grenå

Aalborg

Frederikshavn
Blokhus

Hirtshals
Skagen

Thisted

Skive

Silkeborg
Herning

Ringkøbing

Vi gentager mange års succes! Så kom til Jesperhus Blomsterpark  
hvor I kan nyde en dejlig dag med bl.a. Pirat- og legeland, Zoo og  

4D-biograf, mens jeres biler står til udstilling i de smukkeste omgivelser! 

Det er GRATIS for én veteranbil (MIN. 35 ÅR) inkl. 4 personer. Er I flere  
personer i bilen, koster det kr. 130,- pr. person (normalpris kr. 185,-). 

Mødetidspunkt for bilerne er mellem kl. 8.00 og 11.00.
Ved ankomst efter kl. 11.00 uddeles der IKKE gratis entrébilletter. 

 

Vigtigt ved tilmelding - gælder også klubber:
             Navn og mail på chaufføren 

                           Antal børn / voksne i bilen

             Tilmelding senest 15. april 2016.

Overnatning i Jesperhus Feriepark, totalpris for 4 personer
 Periode: 4.-9. maj 2016:
 A-hytte med toilet og bad 4998,-
 B-hytte  3998,-
 C-hytte 3498,-
 Egen campingvogn el. telt 1798,-

Kender I til andre naboklubber, familie eller venner, der deler samme  
bilinteresse, så giv endelig denne invitation videre til dem.  

Alt tilmelding - også overnatning - skal ske på karin@jesperhus.dk. 
Spørgsmål kan ske til Karin pr. mail eller tlf. 9670 1435.  

VI GI’R 500 KR 
I RABAT PÅ 

OVERNATNING
HUSK RABATKODE: 1610

Venlig hilsen Lillian & Sven
24 41 89 68

sjenshadsten@gmail.com 
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Torsdag den 19. november fik jeg 
en mail fra Volker Wischnewski, at 
hans far Wolfgang var afgået ved 
døden onsdag den 18. novem-
ber 2015. For os der kendte Wolf-
gang, var det en stor sorg, at få 
denne meddelelse, og med hans 
bortgang er en af største pionerer, 

hvad angår kendskab til vores el-
skede biler fra Borgward fabrikken 
ikke mere.

Vores familie har kendt fam. Wi-
schnewski siden 2007, og vores 
mange besøg i Bruchhausen-
Vilsen vil altid for os stå, som en 

meget stor oplevelse, at se deres 
værksted, Deres mange biler og 
ikke mindst den store gæstfrihed, 
der altid var os tildelt, når vi be-
søgte dem.

Dansk Borgward Klub har 2 gange 
arrangeret busture for vores med-

WOLFGANG WISCHNEWSKIS DØDSFALD
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lemmer til Bruchhausen-Vilsen, 
og hver gang har det været en 
ubeskrivelig oplevelse, at mærke 
Deres passion for vores biler, og 
mange af vores medlemmer har 
også nydt godt af deres viden, når 
de skulle have repareret biler.

Vi ved, at Volker har stået i rigtig 
god lære hos sin far, så vi er sikre 
på, at vi stadigvæk kan komme 
derned og få repareret vores biler 
og få gode råd. Vi håber Volker, 
med sin familie vil deltage i vores 
træf i Bøjden i 2016, og vil glæde 
os til at være sammen med dem.

Æret være Wolfgangs minde.

På vegne af Dansk Borgward Klub

Per Rahbek

WOLFGANG WISCHNEWSKIS DØDSFALD
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Felix Wankel, som var født i 
1902, præsenterede på en tysk 
prøvestand,  en ny type motor, 
en såkaldt rotationsmotor. Den 
var helt anderledes, end de 
traditionelle stempelmotorer. 
Rotatioensmotoren havde ikke 
de voldsomme op og nedadgå-
ende bevægelser. 

Den havde heller ikke, den kom-
plicerede ventilstyring. Rotoren 
er en triangel, med krumme si-
der, hvor der er en fordybning 
på hver side. Det er formodent-
ligt, for at få et større brændkam-
mer, og derved et større tryk på 
rotoren?  Forbrændingen sker 
på alle rotorens tre sider. I 1950 
etablerede Wankel forbindelse 
til NSU, og efter et samarbejde 
med bil og  motorcykelproducen-
ten, fandt den første afprøvning 
sted i Februar 1957. Den første 
bil med Wankelmotor, var en 
specialindrettet NSU Prinz, der 
kørte for første gang i 1960. Den 
første bil , sat i produktion, var 
en NSU Wankel spider cabriolet 
i1964.Wankelmotoren tiltrak sig 
enorm opmærksomhed i starten, 
og i 1967, så det ud til, at blive en 
succes, bl. a, med lanceringen, af 
den fantastiske NSU Ro 80 sam-
me år.

                                                                             

Wankelmotoren                            

Wankelmotor   Felix Wankel

NSU Ro 80 Wankel                          

Nsu Wankel spider cabriolet 
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Citroen havde et samarbejde 
med NSU, om produktion af 
Wankelmotorer. Citroen GS bi-
rotor, blev præsenteret i 1973, 
netop som den første oliekrise 
satte ind, men på grund af dens 
store brændstofforbrug, ophørte 
produktionen i 1975. I mellemti-
den var Citroen blevet reddet af 
Peugeot i 1974. Der blev bygget i 
alt 873 biler med Wankelmotorer. 
Citroen tilbagekøbte de fleste af 
bilerne, for ikke at få for mange 
udgifter til udbedring af fejl. Der 
blev dog reddet lidt over 100 ek-
sekplarer.

Herefter begyndte de fleste bilfa-
brikanter, at droppe Wankelmo-
toren. Mazda fortsatte dog, med 
at bygge RX-7, og senere RX-8, 
men stopper definitivt 22 Juni 
2012, efter 45 år med Wankelmo-
torer.

Mazda deltog i Le Mans i 1991, 
med en 787 racerbil med Wan-
kelmotor. På trods af mindre 
motorkraft, tog de føringen og 
vandt. Årsagen til resultatet, var 
pålideligheden. Det var en sensa-
tion, da det var første gang, at et 
japansk hold, deltog i løbet, oven 
i købet med en Wankelmotor. Re-
korden består den dag i dag.

                                      

Mercedes C 111 var et eksperi-
ment fra Mercedes-Benz. M-B 
havde fået licens fra NSU, til at 
bygge Wankelmotorer, med over 
50 HK. Den brugte dog 33 pro-
cent mere brændstof, end den 
oprindelige 6-cylindrede stem-
pelmotor. 

Også motorcykler blev udstyret 
med Wankelmotor. I 1967 kom 
den første motorcykel med Wan-
kelmotor. Det var en MZ, med 
175cc luftkølet  singlerotor på 25 
HK. Det var mere end på den nor-
male ES 250 ”Trophy”.

Pinden med det røde stof er 
advarslen for, at der er for lidt 
lufttryk til bremsesystemet. Først 
når den har lagt sig ned, må man 
køre.

Citroen GS birotor                         

Mazda RX-8 med de praktiske ”selvmordsdøre” bag                       
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Yamaha RZ 201 fra 1972, havde 
en vandkølet twinrotor på 660 cc 
og 66HK.

Hercules W-2000 fra 1974, var 
udstyret med en luftkølet singl-
erotor på 294cc og med en ydelse 
på 20 HK, som senere blev øget 
til 32HK. Der blev solgt omkring 
1800 fra 1974-76. I 1977 blev alt 
produktion solgt til Norton.

BSA ”starfire” kom i 1972 med 
en luftkølet singlerotor på 294cc, 
som ydede 32 HK ved 5500omdr/
min. 

Felix Wankel døde i 1988, så han 
nåede, at se sin Wankelmotor 
være drivkraften i Mazda Rz-7 og 
Rz-8. Jeg har altid været fascine-
ret af Wankelmotoren, og synes 
det er ærgerligt, at den ikke slog 
bedre an. 

Den havde mange kvaliteter, så-
som høj ydelse og lav vægt, og 
var nærmest vibrationsfri. Men 
dens høje brændstofforbrug og 
udstødningsgasserne, var vel 
det, der gjorde, at den ikke kunne 
bruges, som alternativ trækkraft 
til køretøjer. 

Efter forlydende prøver Mazda 
igen med at eksperimentere med 
Wankelmotoren. Man må så 
håbe, at de får løst problemerne.  
Jeg slutter for denne gang, med 
at ønske et godt og varmt  efterår.

MVH  Ulla og John Jeppesen    

Mazda 787 racerbil med Wankelmotor                       

Hercules W-2000                    
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D.B.K. 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:

Ældre klubblade til nr. 68.................................
Nyere klubblade til nr. 69..................................
Klistermærker med logo - udenfor....................
Klistermærker med logo - indenfor...................
Klubflag unden fanestang.................................
Fanestang med gravering.................................
Nøglering i læder med klublogo.......................
Plakette Sæby træf 2003...................................
Plakette Ølstykke træf 2001..............................
Plakette Kæløvig 2006......................................
Plakette Strøby træf 2004.................................
Jubilæumslysestage 2002.................................

kr. 15,-
kr. 65,-
kr. 20,-
kr. 25,-
kr. 50,-
kr. 80,-
kr. 50,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 100,-

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.

Velkommen i Sydbank! 

Søndre Blvd. 39-41 · 5000 Odense C
tlf. 74 37 83 20 · sydbank.dk
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Bo Tverskov Advokat (L)

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

Yamaha RZ 201                         

MZ  med Wankelmotor

BSA Starfire
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Svenska Borgward Klubben
Claes Jägevell
Bergmans Gata 7
543 34 Tibro
Sverige

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

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
Brunnenweg 38B
64331 Weiterstadt

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

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

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

Borgward Club Bremen
Postfach 11 04 23
28084 Bremen
Tyskland

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

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

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

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

Flise-, klinke- og 
reparationsarbejde udføres 

 

 

 
 

Murerfirmaet 

Jørgen Jensen 

Tlf.: 24 25 70 63 

 

 

Flise-, klinke- og 
reparationsarbejde udføres 

 

 

 
 

Murerfirmaet 

Jørgen Jensen 

Tlf.: 24 25 70 63 

 

 

Flise-, klinke- og 
reparationsarbejde udføres 

 

 

 
 

Murerfirmaet 

Jørgen Jensen 

Tlf.: 24 25 70 63 

 

 

HAUGE SMEDIE
VVS   BLIK   STÅL
Tlf.: 6618 9600     www.haugesmedie.dk
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Butikken

Her findes nogle af klubbens 
effekter, der er beregnet for 

videresalg.
Der er enkelte af disse effek-
ter som desværre kun findes i 

begrænset antal :
Nedenstående kan købes ved 
henvendelse til kassereren:

Ældre klubblade til nr. 68
 Kr. 15,-

Nyere klubblade fra nr. 69
 Kr. 65,-

Klistermærker 
med logo - udenfor
 Kr. 20,-

Klistermærker 
med logo - indenfor
 Kr. 25,-

Klubflag uden fanestang
 Kr. 50,-

Fanestang med gravering
 Kr. 80,-

Plakette Sæby træf 2003
 Kr. 40,-

Plakette Ølstykke træf 2001
 Kr. 40,-

Plakette Kaløvig 2006
 Kr. 40,-

Plakette Strøby træf 2004
 Kr. 40,-

HESTEHAVEN 100 ·  5260 ODENSE S ·  TELEFON 6615 1616

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

Tværkajen 5 · 5000 Odense C
Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk

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



R E D A K T Ø R :
Per Rahbek  •  m.p.rahbek@privat.dk

M E D R E D A K T Ø R :
Torben Christensen  •  torben@epgrafisk.dk

Tryk - digitalprint
Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger

HVIDKÆRVEJ 44 - 5250 ODENSE SV - TLF. 66 17 55 15


