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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 
er den 10. februar 2017
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7.-8. JANUAR - KL. 10.00-15.00 
Stumpemarked i Odense 
Rismarksvej 52, 5210 Odense NV 
Tlf. 22 17 96 65

3.-5. FEBRUAR 2017
Bremen Classic Motorshow  
Theodor Heuss Alle 21-23 
28215 Bremen 
www.classicmotorshow.de

25.-26. MARTS 2017 
Bilmesse og Brugtmarked 
Lørdag kl. 09.00 til 17.00  
Søndag kl. 09.00 til 16.00 
Rismarksvej 52, 5210 Odense NV 
Tlf. 22 17 96 65

5.-9. APRIL 2017 - KL. 10.00-17.00 
Techno Classia Essen  
Norbertstrasse 
45131 Essen
www.siha.de

LØRDAG DEN 22. APRIL 2017
Dansk Borgward Klubs 
forårsmøde   
Egholtvej 34  
6640 Lunderskov 
Se inde i bladet
LØRDAG 22. APPRIL 2017 
KL. 09.00 - 16.00

Aars Stumpemarked &  
Veteranudstilling  
Messevej1, 9600 Aars 
Aars-stumpemarked.dk 
Tlf. 40 27 64 64

SØNDAG DEN 30. APRIL 2017   
KL. 09.00 - 15.00  
Swap-Meet i Holbæk 
Oldvejen 25, 4300 Holbæk 
www.damptromleklubben.dk/swapmeet 
Tlf. 21 26 92 91

19.-21. MAJ 2017 
Classic Race Aarhus  
Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg 
www.craa.dk

3.-4. JUNI 2017
Veterantræf Kongensbro  
Lørdag 10.00-17.00   
Søndag 10.00-16.00  
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

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

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

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

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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Vinteren nærmer sig og vore gamle biler er 
nu sat i garage og skal klargøres til næste 
års køreture. 
Vi har netop afholdt klubbens sidste arrangement for i år, nemlig klub-
bens ordinær generalforsamling, som var virkelig godt besøgt. 32 
deltagere og en rigtig dejlig stemning. Vores nye kasserer aflagde for 
første gang klubbens regnskab og Lillian havde sammen med vores 
nye revisor Henning lavet et virkelig flot og nemt forståeligt stykke 
arbejde, så stor tak til Jer begge. Regnskabet er indlagt som løsblad 
i denne udgave af Borgward Information. Før generalforsamlingen 
havde vi et kort bestyrelsesmøde, men mere om det inde i bladet. 

Vi er jo så heldige, at klubben har 
mange trofaste annoncører og 
sponsorer, og dem vil jeg også 
gerne sende en stor tak.

Vi kan jo desværre ikke afholde 
vores forårsmøde på Sjælland 
til næste år, da Grethe har solgt 
Steffensgård, og ingen fra Sjæl-
land tilbød sig, men vi var så hel-
dige, at Kirsten og Peter Bone-
feld, Lunderskov, tilbød at være 
værter for næste års forårsmøde, 
så også en stor tak til Kirsten og 
Peter. Generalforsamlingen fore-
gik i rigtig god ro og orden, og  
var afholdt på 1 time, hvorefter vi 
vanen tro besigtigede Margit og 
Pers stalde, hvor de havde arran-
geret et lille flyttesalg.

Jeg håber at se rigtig mange af 
Jer til vore arrangementer i 2017, 
og ved at Per påtænker at arran-
gere  en tur til Wittlich til næste 
år, for at besøge Bernd Benning-
hovens nye museum, men det 
skriver Per sikkert noget om inde 
i bladet.

I ønskes alle en rigtig glædelig 
jul, samt et godt og lykkebrin-
gende nytår 2017.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand
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Så er den årlige generalforsamling 
overstået, og jeg er glad for at Hen-
ning sagde ja til et år mere som re-
visor. 

Al begyndelse er svær, så mit første 
år som kasserer har budt på nogle 
udfordringer, blandt andet at få net-
bank op at køre. 

Tak for et par gode træf i sommer, 
begge var meget hyggelige, og godt 
tilrettelagte. 

Mange hilsener til alle, og i ønskes 
en god jul og et godt nytår.

Lillian Hellegård
Kasserer

Nu er efteråret så 
småt på vej, så vi 
har kørt Lloyden 
på stald for i år.  

1. 
Per har indberettet klubbens antal betalende medlemmer til Motor 
Historisk Samråd, som pt. er 95. Tidligere har Dansk Borgward Klub 
haft en kontaktperson, Flemming Pedersen, som læste alt det ma-
teriale der blev tilsendt og sortere i det som havde relevans for os 
medlemmer. Dette var et kæmpe arbejde og Flemming ønskede at 
stoppe med dette.  Henning blev valgt som repræsentant for klub-
ben og vil få tilsendt materiale fra MHS. Desuden vil Henning gerne 
være behjælpelig med, at lave en lille notits i klubbladet, hvis der er 
nyheder på deres hjemmeside som kunne være relevante at læse. 
Vi medlemmer kan derefter gå ind på MHS hjemmeside og finde 
disse informationer.

2.
Per har indhentet tilbud fra Camp One i Bøjden til evt. afholdelse af 
træffet i august 2017. Det er nøjagtig samme betingelser som sidste 
år og der er ingen prisstigninger. Per har for nogle år tilbage lavet 
en "Drejebog" til de som skulle have lyst til at prøve kræfter med at 
arrangere træf.

3.
Vi havde i bestyrelsen en dialog om portostigningerne i PostNord. 
Stigningerne er markante og skal klubbladet trykkes i den "dyre" 
version af papir vil klubben få betydelige flere udgifter til porto. 
Eller om fremstillingen af klubblade fremover skal trykkes i den 
"billige" papirkvalitet og dermed minimere udgifterne til porto pr. 
sendt blad til alle medlemmerne. Dette vil bringes til debat til gene-
ralforsamlingen.

4.
Bestyrelsen havde en dialog om klubbens fremtidige økonomi.  
Indtil videre kommer der en del penge ind på klubbens konto i form 
af sponsorater og reklamepenge.  Hvis disse skulle frafalde på et 
tidspunkt bliver vi i klubben nødt til at kigge efter hvor der evt. kan 
spares. Derfor blev der på bestyrelsesmødet talt om, om årskalen-
deren  kunne være et sted vi kunne spare. Ingenting blev besluttet, 
men vi er i bestyrelsen bevidste om, at det er en situation som kan 
blive aktuel.

Referat fra bestyrelsesmøde i  
Dansk Borgward Klub den 15. oktober 2016
Tilstede: Per Rahbek, Erik Thøgersen, Lillian Helle-
gaard, Sven Jensen og Anja Mirbach Hansen. 

Desuden deltog Henning Andersen som revisor, da det 
var første gang kassereren skulle aflægge regnskab til 
generalforsamlingen.

Ordstyrer: Henning Andersen.

Referent: Anja Mirbach Hansen



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 A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler 
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 
75.000  8

125.000  1.
175.000  1.
225.000  1.
275.000  1.
325.000  1.
375.000  2.
400.000 2.
475.000 2.
525.000 2.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.4 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982 
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000  1.4
75.000  2.

125.000  2.
175.000  3.
225.000  3.
275.000  4.
325.000  4.
375.000  5.
400.000  5.
475.000  6.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 4. 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
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REDAKTØRENS HJØRNE

Medens jeg er ved at skrive dette 
indlæg, har den første sne og frost 
indfundet sig citat: Der er så koldt 
og hvidt derude. Dette betyder jo, at 
vores elskede gamle biler er sat til 
vinteropbevaring i vores opvarme-
de hal, og de skal nu klargøres og 
efterses, så de er klar til alle de ture i 
ind- og udland, som vi skal deltage i 
til næste år. Vi har allerede besluttet 
os for at deltage i træffet med vor 
Arabella Venner i Tyskland i maJ og 
i Frankfurt- Würzburg træffet i juni. 
Desuden deltager vi selvfølgelig i 
vor egen klubs arrangementer.

På vores generalforsamling blev vi 
igen opfordret til at stå for vores 34. 
int. træf i 2017, hvilket vi endnu en-
gang sagde ja til. CampOne Bøjden 
Strand blev for 4. gang udpeget til 
at stå for vores arrangement, hvilket 

vi personligt er meget glade for. Alle 
aftaler er allerede på plads, og I får 
med dette blad tilmeldings blanket-
ter, som I meget gerne må udfylde 
og sende til mig.

Dansk Borgward Klub fylder jo 35 
år i 2017, og jeg blev på generalfor-
samlingen opfordret til at arrangere 
en 3 dages tur til Bernd Benningho-
vens ny opførte museum i Wittlich i 
Tyskland. Jeg har allerede indhentet 
2 tilbud på transport, og med hen-
syn til overnatning dernede, er jeg 
helt sikker på, at Bernd vil hjælpe os. 
Datoen for turen er ikke fastlagt, idet 
Bernd ikke er helt færdig med mu-
seet. Alle de nærmere oplysninger 
håber jeg, at være klar med i marts 
udgaven  af Borgward Information 
2017, hvor også priser og  dato for 
turen vil blive oplyst.

Vi har jo deltaget i rigtig mange træf 
i 2016, og kunne jo godt tænke os, at 
flere af vore medlemmer havde lyst 
til at deltage i disse træf sammen 
med os, så hvis I kunne tænke Jer at 
følges med os, er I altid velkommen 
til at kontakte mig.

Jeg har igen fået indlæg fra John 
Jeppesen og en stor tak til John. 
Hanne og Henning har desværre 
været ude for en grim ulykke med 
Deres DKW, som Henning netop 
var blevet færdig med. Hanne var 
desværre ret medtaget og Henning 
har bl. a. brækket armen, så han har 
desværre ikke kunnet bidrage med 
en artikel til dette blad, men har lo-
vet mig, at der kommer en artikel til 
næste blad. Rigtig god bedring til 
Jer begge, og jeg vil hermed slutte 
mit indlæg med, at ønske Jer alle en 
rigtig glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår.

Glæder mig til at mødes med Jer 
alle i 2017.

Per Rahbek, redaktør

Dansk Borgward Klub  
arrangere tur til Bernd 
Benninghovens museum 
i Wittlich i Tyskland...

 

TIL
SALG

• Nye dæk
• Ny renoverede bremser  
 (tromler, hjulcylinder, bremsebakker)
• Nye bremseslanger
• Ny hovedbremse cylinder
• Ny køler
• Ny kobling

Pris kr. 48.000,- (kan forhandles)  

PER BRORSON 
Risvangsvej 43, Hårup, 8530 Hjortshøj
Tlf.  20 70 55 95

HANSA GOLIATH 1100  
ÅRGANG 1959
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FORMANDENS BERETNING 2016

Året 2015-2016 har igen været et rigtig godt år 
for Dansk Borgward Klub. Vores medlemstal er 
faldet lidt, idet vi ved årets udgang havde 95 be-
talende medlemmer. Årsag til det vigende med-
lemstal kan være mange. Nogle af de udmeldte 
medlemmer kunne ikke få fornyet deres kørekort, 
og har derfor solgt deres biler, og andre har ikke 
indbetalt deres kontingent og er derfor slettet, 
men jeg vil gerne sende dem en stor tak, for den 
tid de har været medlem, og hvis de igen får lyst 
til at genoptage deres medlemskab af klubben, 
er de velkommen til at kontakte os.

De arrangementer, som vi har afholdt, har igen 
i år været rigtig godt besøgt. Vi afholdt vores 
forårsmøde hos Fam. Boisen og det er jo des-
værre sidste gang, idet Grethe Boisen har solgt 
Steffensgård til overtagelse pr. 01-08-2016. Vi 
takker fam. Boisen for Deres store gæstfrihed 
vi har mødt, når vi ankom til forårsmødet. Det 
vil vi komme til at savne. Der var deltagelse af 9  
gamle biler og 33 personer var mødt op, hvilket 
må siges at være ret godt. Vi havde nogle hygge-
lige timer sammen, og Henning Andersen har jo 
skrevet en rigtig god artikel om arrangementet, 
så det vil jeg ikke sige mere om. Sydbank havde 
jo igen i år sponseret den traditionelle lagkage, 
så en stor tak til Sydbank.

Årets højdepunkt er jo vores int. træf i august, 
som igen i år blev afholdt på CampOne Bøjden 

Strand, og igen i år blev vi beværtet på bedste 
vis. Vi var ikke så mange deltagere i år, men år-
sagen til dette, har Per beskrevet i sine indlæg, 
så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Vi var 
22 biler og 40 voksne og 4 børn, så det må siges 
at være meget godt, taget forholdene i betragt-
ning. Der var flere nye deltagere fra Tyskland, og 
med de tilkendegivelser jeg fik fra dem, kommer 
de igen til næste år. Jeg vil gerne sende en stor 
tak til alle vore sponsorer, personale på camping-
pladsen, men også til Jacob, Helle, Michael, Mar-
git og ikke mindst Per for det store arbejde de har 
lagt i, for at få et sådan arrangement op at stå, og 
Pers utrættelige arbejde med vores annoncører 
og sponsorer.

Endvidere vil jeg gerne takke Anja, Lillian og 
Sven for rigtig godt bestyrelsesarbejde i klubben.

Jeg vil nu slutte min beretning med, at ønske Jer 
alle et rigtig godt nyt år for Dansk Borgward Klub, 
og med ønske om, at se mange af vore medlem-
mer til vores arrangementer i det kommende år.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, formand

Årets højdepunkt er jo vores 
int. træf i august, som igen i 
år blev afholdt på CampOne 
Bøjden Strand, 



10

I er meget velkomne til at 
komme med forslag til stof på 
vores hjemmeside. 

Jeg har rettet den lidt til og op-
dateret den på visse punkter. 

Der er jo mange, der kan se 
siden, så vi skal også tænke lidt 
på, hvad der kan være interes-
sant at læse for andre. 

Specielt vil jeg opfordre jer til 
at kontakte mig, hvis I har biler, 
reservedele, litteratur eller 
lignende, som I ønsker at købe 
eller sælge.

henning.dania@gmail.com

Tlf.  60 11 96 28

Brug vores hjemmeside!

danskborgwardklub.dk

Verdenstræf 2016 i Bremen i anledning af 
Carl W. Borgwards 125 års fødselsdag
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Klubbens forårsmøde har siden 
2010 været afholdt på Steffensgård 
ved Ringsted hos Fam. Boisen. Nu 
er gården solgt, og det er derfor ikke 
muligt at afholde vores forårsmøde 
der mere. 

Vi var så heldige på vores general-
forsamling, at Kirsten og Peter Bo-
nefeld, Lunderskov, tilbød at være 
værter for vores forårsmøde i 2017. 
Det er både bestyrelsen og alle de 
tilstedeværende på generalforsam-
lingen meget glade for. Så stor tak til 
Kirsten og Peter. 

Vi glæder os rigtig meget til at se 
Kirsten og Peters minkfarm, Kirstens 
selskabslokaler og ikke mindst Pe-
ters store samling af Lloyd biler og 
motorcykler.

Vi håber at se rigtig mange af Jer 
denne dag, og af hensyn til arrange-
mentet er tilmelding nødvendig, idet 
vi skal vide hvor stor lagkage vi skal 
bestille, og hvor meget vore værter 
skal købe ind til middagen om afte-
nen.

Klubben er som sædvanlig vært ved 
drikkevarer.

Vi glæder os til at se Jer.

Dansk Borgward Klubs forårsmøde 
LØRDAG den 22. april 2017

Tilmelding kan ske til:

Peter Bonefeld Tlf. 40 10 17 38
Per Rahbek Tlf. 21 41 93 80

Adresse på arrangementet er:
KIRSTEN OG PETER BONEFELD
Egholtvej 34 - 6640 Lunderskov.

Lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00.

Brug vores hjemmeside!
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1. 
Valg af dirigent:
Peter Bonefelt blev valgt som dirigent.

2. 
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling:   
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. 
Formandens beretning: 
Erik aflagde beretning fra det forgangne år og den-
ne kan læses i dette klubblad.

4. 
Kassereren af regnskab for 2016 & budget  
for 2017:  
Lillian fremlagde årsregnskaber for perioden  
1/9-15 til 31/8-16. Budgettet for 2017 kommer med 
i næste klubblad, idet der skulle laves nogle ret-
telser. Regnskabet blev godkendt. Der blev beslut-
tet, at fremstillingen af klubblade fremover bliver 
trykt i den "billige" papirkvalitet . Dette gøres for at 
minimere udgifterne til porto pr. sendt blad til alle 
medlemmerne, idet priser ved Post Nord er steget 
markant.

5. 
Fastlæggelse af kontingentet for 2017: 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes på 
samme niveau som nu, altså kr. 300,- om året.

6. 
Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag.

7. 
Valg til bestyrelsen/suppleanter:    
a) Valg af formand:  
 Erik Thøgersen blev genvalgt.
b) Valg af sekretær:  
 Anja Mirbach Hansen blev genvalgt.
c) Valg af bestyrelsesmedlem:  
 Sven Jensen blev genvalgt.                                                        
d) Valg af suppleanter:  
 Kalle Hansen & Søren Andersen blev genvalgt.

8. 
Valg af revisor & suppleant
a) Valg af revisor:  
 Henning Andersen blev genvalgt.
b) Valg af suppleant:  
 John Jeppesen blev genvalgt.

John foreslog på sidste års generalforsamling, at 
han som revisorsuppleant blev sat ind i kassere-
rens  arbejde, derved ville en eventuel overtagelse 
af rollen blive nemmere. Derfor ville han gerne 
modtage kopier af regnskabet, men dette er des-
værre ikke lykkedes endnu. Dette bliver der rettet 
op på efterfølgende.

9. 
Valg af Webmaster: 
Bestyrelsen anbefaler, at samarbejdet med E.P. 
Banko fortsætter. Dette blev vedtaget.

10. 
Fastlæggelse af foreningens årlige træf  
og arrangementer: 
Forårsmødet bliver afholdt lørdag d. 22 april 2017 
hos Peter Bonefelt og hans kone.  
Træffet afholdes i weekenden d. 18-20 august 
2017 på Camp One i Bøjden. Per, Margit, Helle, Ja-
kob og Michael vil gerne påtage sig opgaven at 
arrangere træffet igen, med hjælp fra Erik. Det skal 
dog understreges, at der er for allersidste gang de 
påtager sig dette. Derfor bedes alle overveje, om 
de skulle have lyst til at prøve kræfter med dette i 
år 2018.    
Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag d. 14 
oktober 2017 i Hjallese Forsamlingshus.  

11. 
Eventuelt:      
Der var en dialog om klubbens fremtidige økono-
mi. Indtil videre kommer der en del penge ind på 
klubbens konto i form af sponsorater og reklame-
penge. Hvis disse skulle frafalde på et tidspunkt, 
bliver vi i klubben nødt til at kigge efter, hvor der 
evt. kan spares. Derfor blev der på generalforsam-
lingen talt om, om årskalenderen kunne være et 
sted vi kunne spare. Ingenting blev besluttet, be-
styrelsen ville bare have et fingerpeg fra medlem-
merne om, hvorvidt de kunne undvære den. Dette 
var der delte meninger om. 

  
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent Anja Mirbach Hansen.

Referat fra Dansk Borgward Klub`s ordinære generalforsamling lørdag  
den 15. oktober 2016 i Hjallese forsamlingshus
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen.
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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

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

BYGNINGSKONSTRUKTIONER - BYGGESTYRING - TILSTANDSRAPPORTER - ENERGIMÆRKER
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Klubbens 34. int træf 2017
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 18.-20. august

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 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

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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Vi tilbragte en rigtig skøn dag med 
vore gamle biler, og havde selvfølgelig 
medbragt kaffe og frokost, som vi nød 
sammen med de øvrige deltagere fra 
klubben. 

Vi blev igen i år inviteret til at del-
tage i denne store begivenhed for 
Gislev by Day. Vi sagde selvfølgelig 
tak, og deltog med 6 biler fra vores 
klub, og da vejret virkelig var med 
os, i modsætning til sidste år, som 
var en meget blæsende og kold dag, 
nød vi virkelig de mange aktiviteter, 
som var stablet på benene denne 
dag. 

Arrangørende, som Elin og Palle er 
en meget stor del af, havde virkelig 
fået alle mand af hus denne dag.

Der var arrangeret  loppemarked, 
kræmmermarked og musikanter 
spillede flere steder. Der var udstil-
ling af mere end 120 veteranbiler, 
hvor næsten alle mærker var repræ-
senteret, den ene mere flot og skin-
nende end den anden, og da vejrgu-
derne virkelig var med os, med høj 
sol og dejlig varmt vejr hele dagen, 
blev vore biler virkelig beundret af 
de mange besøgende. Der deltog 
også ca. 70 motorcykler. Hver delta-
gende bil og motorcykel blev bevær-
tet med ristede pølser og tilhørende 
drikkevarer og fik ved afhentning ud-
leveret et nummer, idet Gislev Rej-
ser havde udloddet gavekort, som 
blev udtrukket sidst på dagen. Vi var 
desværre ikke blandt de heldige vin-
dere.

Vi vil gerne takke alle de mennesker, 
som stod bag dette dejlige arrange-
ment, som vi nød at være en del af, 
og glæder os allerede til at modtage 
invitation til næste år.

Helle & Michael
Emma, Anja & Kalle
Margit & Per

GISLEV BY DAY LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER 2016 
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Under vores besøg hos Bernd 
Benninghoven, da vi var til træf 
i Traben-Trarbach i sommer, 
spurgte Bernd, om jeg kendte 
nogen, som havde et sæt sæder 
til salg, som han skulle bruge til 
sin Borgward Bus B 611, som 
han var i færd med at renovere.

Jeg havde i Veteranposten set, at 
vort mangeårige medlem John 
Bach, var i færd med at sælge ud af 
sin store samling af Borgward Biler. 
Jeg kontaktede derfor John, og han 
havde ganske rigtig 3 busser, hvoraf 
den ene havde de sæder, som Bernd 
efterspurgte.

I september blev jeg kontaktet af 
Bernds lagerchef Benno, som spurg-
te mig, om jeg ville hente ham i Bil-
lund Lufthavn, og kører ham op til 

John. Det gjorde jeg selvfølgelig 
gerne, og John havde fået slæbt alle 
bilerne udenfor, så Benno kunne be-
sigtige og fotografere dem. Benno 
var meget imponeret over den store 
samling af Borgward biler og re-
servedele, som John havde samlet 
igennem mange år, og fløj glad og 
tilfreds hjem til Tyskland igen for at 
vise sin chef, hvad han havde set.

De bad nu efterfølgende John om 
en pris han ville sælge for, og John 
og Bernd blev enige om en pris de 
begge var tilfredse med. 

Det blev til køb ar 3 busser, 1 Borg-
ward Coupe og næsten 2 Borgward 
Pulmann og næsten alle Johns re-
servedele. John blev spurgt, om han 
ville stå for transporten, hvilket han 
gerne ville, og til Bernd og Bennos 
store tilfredshed, er disse nu blevet 
gennemført. 

Medens jeg skriver dette indlæg, 
mangler den sidste transport ud af 
3, så skulle alle biler og reservedele 
befinde sig i Wittlich. Alle aftaler der 
er indgået både med Speditøren og 
John er foregået til alles tilfredshed. 
Så nu er der tomt i Lise og Johns  
haller, og et tillykke med salget, for 
nu er bilerne og reservedelene kom-
met hen, hvor de bliver brugt, i ste-
det for at forgå.

Tekst: Per Rahbek - Foto: John Bach

Salg af biler og reservedele til Tyskland...                          
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 • Tæpper 
• Vinyl 
• Linoleum 
• Tyndpuds 
• Industrigulve 
• Cementslidlag 
• Trægulve 
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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

48
30

.0
30
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Bo Tverskov Advokat (L)

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

Træf på 
CampOne Bøjden Strand
En meget stor tak til alle vore 

sponsorer

Sydbank 
Faaborgvej 106 5260 Odense SV.

Deloitte 
Odense

Smedemester 
Jack Foged A/S 

5672 Broby

E.T. Auto
Odense NV

Murerfirmaet Jørgen Jensen
Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ
Odense SV

Fyns Kardan og Bremsecenter
Odense NV

EG's Gulvafhøvling
Christiansgade 116, Odense C

Installationsfirmaet Waldmann
Clausens Allé 33, Dalum

5250 Odense SV



20

Man har kombineret biler til 
stort set alt. F.eks. på skinner, 
hvor den blev forsynet med 
skinnehjul, så den kunne benyt-
tes, på både skinner og vej.  
                                            

Her er det lastbiler, som er bereg-
net til skinner. De bliver brugt til 
reparation af skinnenettet. Selv 
busser kører på skinner, men 
de er fast tilknyttet til skinnerne, 
dem vi kender som skinnebusser, 
og som kører på forholdsvis korte 
strækninger, med mange stoppe-
steder. Amfibiebiler er biler, som 
også kan sejle. Den mest kendte 
er Amphicar, som er konstrueret 
af tyskeren Hans Trippel. Han ud-
viklede bilen i 1950erne,og star-
tede en produktion i 1961. Den 
blev bygget på fabrikker i Lübeck 
og Berlin. På grund af transport af 
dele, blev Amphicar meget dyr at 
producere. Prisen blev på 30.000 
kr u. afgift. Det var tre gange pri-
sen for en VW boble. Der blev 
bygget ca. 4000 eksemplarer fra 
1961-1968, hvor de 90% gik til 
USA. Enkelte blev solgt i Dan-
mark , hvor Bohnstedt-Pedersen 
var importør af Amphicar.

Henry Ford sagde i begyndelsen 
af hans tid som bilproducent, 
at bilen engang, også vil kunne 
flyve. Der er dog gået et stykke 
tid siden da, for først for nylig 
er det lykkedes, at fremstille en 
flyvebil, der er funktionsdygtig.   
Stefan Klein, som havde været 
designer hos Audi, VW og BMW, 
var medstifter af det slovakiske 

firma Aeromobil, præsenterede 
efter 20 års udvikling, d. 1. no-
vember 2014, en produktionsklar 
flyvebil. Aeromobilen er udstyret 
med en 100 hk benzinmotor, som 
driver både propellen på fartø-
jets bagende og bilens forhjul. 
Den kan tankes på en almindelig 
brændstofstation, men det er lidt 
mærkværdigt, da fly ellers bru-

Blandet transport - Flyvebiler                            

Lastbil klar til skinner                                                                                                     

Lastbil på skinner                                                             
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ger flybenzin, som er noget dyre-
re, men også renere brændstof. 
Der skulle i så fald have været 2 
brændstoftanke, en til almindelig 
benzin og en til flybenzin. Men 
det er jo altid, nemmere at være 
bagklog. I 1940 byggede Jess 
Dixons en flyvebil, som var en 
komposition af  helikopter og bil.

I USA er der blevet testet en last-
bil, som både kan køre og flyve. 
Modellen som hedder Black Night 
transformer, har en flyvehøjde på 
3 km og kan køre 112 km/tim på 
landevej. Det er især beregnet til 
militær brug, til transport af gods 
og mandskab.

                   

                          

              

      

Der er mange flere at se på inter-
nettet under flyvebiler.

Når du læser denne artikel, er det 
blevet vinter, så er det godt, at 
man kan skrue op for varmen!

De venligste hilsener fra  
Ulla og john

Aeromobil fra 2014                                                

Jess Dixons flyvebil fra 1940                  

Den flyvende lastbil, Black Night Transformer                                                                                                    

Varianter af flyvebiler                                                                                         
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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
Dr.K.Schumacher-Str.21
D-64589 Stockstadt/Rhein
Tel. +49 6158-9181379

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

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

A
S
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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,-

Industrivej 9    5260 Odense S    Tlf. 6615 1616

Tekniske totalløsninger inden for  
EL      VVS      VENTILATION

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
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