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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 Bestyrelse
 Nr. 100 · Marts 2009 · 27. årgang

INDHOLD:Formand & Klubadresse:
Erik Thøgersen +(45) 21 42 03 26
Rugårdsvej 372                           et@etauto.dk
5210 Odense NV                 

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

Kasserer:
Lillian Hellegaard                  +(45) 24 41 89 68
Vesselbjergsvej 41 D                 DK-8370 Hadsten
          sjensenhadsten@gmail.com
Klubkonto:           Sydbank nr. 6845 - 0000105413

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

Redaktør: 
Michael Heise                      
Tværvej 5              +(45) 60 65 61 86   
5240 Odense NØ          heise.sedennet@gmail.com

1. Suppleant:
Kalle Hansen                   +(45) 61 65 04 55
Fangel Bygade 30           
DK-5260 Odense S

2. Suppleant
Søren Andersen                    +(45) 64 85 15 00
Bederslev 28 
5450 Otterup   

Revisor:
Henning Andersen         +(45) 60 11 96 28
Arresøvænget 13, Vinderød    
3300 Frederiksværk 

Revisor Suppleant:
John Jeppesen                 +(45) 61 85 00 31
Midgårdsvej 19                
8900 Randers

Repræsentant til MhS:
Kalle Hansen                     +(45) 61 65 04 55
Fangel Bygade 30            
5260 Odense S  

BESTYRELSE

  2.    Dansk Borgward Klub

  3.    Bestyrelsen

  3.    Indhold

  4.    Aktivitetskalender 2018

  5.    Formanden har ordet

  6.  Kasserens indlæg

  6.  Forårsmøde 2018

  8.    Redaktørens hjørne

10. Referat fra bestyrelsesmøde

10. En firhjulet drøm fra 1958

11. Den gamle redaktør takker af

12.-13. Klubbens 35. int. træf

14.-17. Sommers Automobile Museum

19.-23. Bustur til Zylinderhaus ved Mosel

23. Formandens beretning

24.-25. Referat fra generalforsamling

26. Butikken

27.  Udenlandske klubber      

Deadline næste blad 
er den 10. februar 2018



Aktivitetskalender 2018 FORMANDEN HAR ORDET

4 5

Vores generalforsamling blev lidt  
anderledes end den plejer at være...  
Per havde jo meldt sin afgang som redaktør, og ingen af de tilstede-
værende medlemmer ville overtage posten efter Per. Men det lykke-
des til sidst at få posten besat med Michael Heise som ny redaktør.

Per har jo lovet at være Michael behjælpelig med udgivelse af dette 
blad og også vores årskalender. Så stor tak til Per.

Næste års træf og forårsmøde blev også drøftet, og Kirsten og Peter 
Bonefeld ville meget gerne stå for vores forårsmøde i 2018, hvilket vi 
er meget glade for. (Se inde i bladet). 

Vores 35. int. træf bliver igen afholdt på CampOne Bøjden Strand. 
Hanne og jeg har påtaget os, at overtage dette job efter Margit, Per, 
Helle, Michael og Jacob, men også her har Per, med sin store erfa-
ring, tilbudt at hjælpe os, han har allerede lavet aftale med Per Blå-
bjerg. 

2. - 3. FEBRUAR 2018
Bremen Classic Motorhow  
Theodor- Heuss-Allee 21-23 
28215 Bremen. 
www.classicmotorshow.de

7. - 11. FEBRUAR 2018
RetroMobile - Paris  
Place de la Porte de Versailles 
75015 Paris
Tlf. nr. 0033 / 149532710
www.retromobile.fr

21. - 25. MARTS 2018
Tekno Classia Essen  
Nordbertstrasse 
45131 Essen
www.siha.de

24. - 25. MARTS 2018
Tekno Classia Essen  
Lørdag kl. 09,00 - 17,00   
Søndag kl. 09,00 - 16,00
Bilmesse og Brugtmarked 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40276464
bilmesse-brugtmarged.dk

24. - 25. MARTS 2018
Bilmesse og Brugtmarked  
Lørdag kl. 09,00 - 17,00   
Søndag kl. 09,00 - 16,00
Bilmesse og Brugtmarked 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40276464
bilmesse-brugtmarged.dk

7. APRIL 2018
Stumpemarked i Herning 
Lørdag  08,00 - 16,00
Vardevej 1, 7400 Herning  
 Tlf. 97151603
www.stumpemarked-herning.dk

21. APRIL 2018
Aars Stumpemarked 
09,00- 16,00
Vesthimmerlands Messecenter
Messevej 1, 9600 Aars, 
Tlf. 40886464
www.aars-stumpemarked.dk
  

21. APRIL 2018
Dansk Borgward Klubs 
forårsmøde  
Egholtvej 34, 6640 Lunderskov
Se inde i bladet.

29. APRIL 2018
Swap-Meet i Holbæk
Søndag kl. 08,00 - 15,00 
Oldvejen 25, 4300 Holbæk 
Telf. 21269291 
www.damptromleklubben.dk/ 
swapmeet

10. - 12. MAJ 2018
Lloyd-FreundeI/G  Jahrestreffen  
Lindlar. Info. Johannes Herrmann 
Tlf. nr. 0049/ 0177/ 7710871  
Lloyd-Freunde-IG.com

11.-13 MAJ 2018 
Svenska Borgwardklubbens   
årsträffen   
Öster Malma 
www.borgward.se

25. - 27. MAJ 2018 
Classic Race Aarhus  
Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg 
www.craa.dk

31. MAJ - 3. JUNI 2018
Arabella Freunde  
Deutschland I/G  9. int.treffen   
Grosspösna bei Leipzig 
Info: Uwe@Pawelski.de   
Tlf. 0049/1707602420

2. - 3. JUNI 2018  
Veterantræf Kongensbro 
Lørdag 10,00 - 17,00 
Søndag 10,00 - 16,00 
Bøgedal 23, 8643 Ans By  
Tlf. 21710734
www.mtkj.dk

5. JUNI 2018 KL. 9.00 - 17.00  
Træf og køredag på  
Wedelslund Gods  
Wedeldslundvej 2, 8464 Galten 
Tlf. 76400014
www.veteranposten.dk

1. - 3. JUNI 2018
Borgward Club Frankfurt- 
Würzburg 35. Int. treffen   
Alsfeld/Vogelsbergkreis  
Tlf. 0049/0171 4843539
HeinzWerner.oehme@borgward-
club.com

3. - 5. AUGUST 2018 
Borgward-Club- Bremen int. 
træf Bremerhaven  
Marion Kayser: 0049/0421/3032421
vorstand@borgward-club-bremen.de

4.-5. AUGUST 2018 
Copenhagen Historic Grand Prix  
Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj  
Tlf. 63159690

17. -19. AUGUST 2018
Dansk Borgward Klubs  
35. int. træf  
CampOne Bøjden Strand 
Bøjden Landevej 12 
5600 Faaborg  
Tlf. 0045/63606360 
E-mail: info@bojden.dk
Se inde i bladet.

13. OKTOBER 2018
Dansk Borgward Klubs  
ordinære general forsamling   
Hjallese Forsamlings Hus 
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward  
information september 2018.

20. - 21. OKTOBER 2018
Bilmesse & Brugt- Marked 
Lørdag kl. 09,00 - 17,00  
Søndag kl. 09,00 - 16,00
Vestre Ringvej 101  
7000 Fredericia
Tlf. 40276464
Bilmesse-brugtmarked.dk. 
www.chgp.dk T

Vi har ændret betaling for delta-
gelse til, at vore deltagere skal 
indbetale samtidig med tilmel-
dingen, så vi ikke skal opbevare 
så mange kontanter under træf-
fet. Derfor er tilmeldingsblanket-
ten ændret i år med oplysning af 
konto nummer.

Dansk Borgward Klub har i sep-
tember måned været på en rig-
tig vellykket og spændende tur 
til Wittlich (se inde i bladet) og 
den store udstilling af vores biler 
på Sommers Museum i Nærum  
blev åbnet den 5. november med 
meget stort fremmøde (se inde i 
bladet).

Vinteren står for døren og vore 
elskede biler er sat på stald, men 
skal jo nu klargøres til deltagelse 
i alle vore arrangementer i 2018, 
hvor jeg håber, at rigtig mange af 
Jer vil møde talstærkt op.

Jeg vil slutte mit indlæg med, at 
ønske Jer alle en rigtig glædelig 
Jul, samt et godt og lykkebrin-
gende Nytår.

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

Munkerogyden 19 A - 5200 Odense V 
Tlf. 66 16 54 06 
kontor@paarupkloakservice.dk 
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Efterårs turen til Wittlich var 
super god, synd at der ikke var 
flere med, så den gav lidt un-
derskud til kassen, men sådan 
sker det jo sommetider. 

Generalforsamlingen er jo 
også overstået, med lidt tov-
trækkeri, faldt det hele på 
plads. Nu er tiden kommet til 
at få vore gamle biler i vinterhi  
for i år.

Jeg ønsker hele klubben en 
glædelig jul og et godt nytår. 

PS: Jeg har lige fået at vide, en 
ny Lloyd kunne erhverves for 
9.961kr. i 1958.

Lillian Hellegård
Kasserer

Vinteren kommer

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

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 605 224
75.000 880 224
125.000 1.085 224
175.000 1.287 224
225.000 1.481 224
275.000 1.697 224
325.000 1.961 224
375.000 2.223 224
425.000 2.486 224
475.000 2.694 224
525.000 3.013 224

Osv.
Selvrisiko 1.496

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.488 508
75.000 2.167 508
125.000 2.669 508
175.000 3.168 508
225.000 3.644 508
275.000 4.174 508
325.000 4.823 508
375.000 5.469 508
425.000 6.118 508
475.000 6.627 508
525.000 7.410 508

Osv.
Selvrisiko 2.992

Vi sætter pris på originalerne

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

Klassiske køretøjer 1983-1989  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer. 

Vi har et indgående kendskab til 
veteran køretøjer 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

En del af

Hvem er vi?

Forårsmøde lørdag 
den 21. april 2018                      
Vores forårsmøde i 2017 blev af-
holdt hos Kirsten og Peter, Lun-
derskov for første gang. Det var en 
kæmpesucces med rigtig mange til-
fredse deltagere, og på vores netop 
afholdte generalforsamling tilbød 
Kirsten og Peter, at de meget gerne 
ville afholde klubbens forårsmøde 
i 2018, hvilket blev modtaget med 
meget stor tilfredshed. Vi glæder 
os meget til at besøge dem igen, og 
håber at mange af vores medlem-
mer vil afsætte denne dag.

Lørdag den 21. april 2018 kl. 14.00

Af hensynet til arrangementet er til-
melding nødvendig, da vi skal vide, 
hvor stor lagkagen skal være, og 
hvor meget vore værter skal købe 
ind til den efterfølgende middag. 
Som de foregående år er klubben, 
som sædvanlig, vært ved drikkeva-
rer, så længe lageret rækker.

Tilmelding kan ske til:
Peter Bonefeld:  tlf. nr.  40101738
Erik Thøgersen:  tlf. nr.  21420326

Adressen på arrangementet:
Kirsten og Peter Bonefeld
Egholtvej 34
6640 Lunderskov

Kirsten og Peters ejendom er danner atter rammen om forårsmødet.
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REDAKTØRENS HJØRNE

Dette er mit første 
indlæg i bladet,  
men det bliver ikke 
det sidste.

Jeg blev ved sidste generalfor-
samling valgt til at videreføre re-
daktørens job efter Per. Dette bli-
ver en stor opgave at videreføre, 
da Per virkelig har lagt et stort 
stykke arbejde i det, men jeg vil 
gøre mit bedste.

Stor tak til Per. 

Som I jo nok alle ved, hedder jeg 
Michael, er 46 år gammel og gift 
med Helle.

Jeg har to børn Louise og Jacob 
og bor i hus i Seden, som er en 
lille forstad til Odense. 

Vi har i vores familie to biler, en 
Borgward Isabella samt en Borg-
ward Arabella. Vi deltager i et 
par udenlandstræf om året, som 
virkeligt godt kan anbefales. 

Det var lige lidt om mig.

Siden sidste blad har vi været 
på tur til Wittlich og set Bernd 
Benninghovens nye og utrolige 
smukke museum. Det var en 
utrolig god oplevelse, som jeg 
varmt kan anbefale andre. Vi 
boede på et skibshotel, hvor der 
ikke manglede noget som helst, 
og Bernd havde virkelig arrange-
ret nogle gode dage for os alle. 

Vinsmagning i bjergene, byvan-
dring i en lille by, lige ud til den 
flotte flod Mosel og ikke mindst 
rundvisning i hansflotte muse-
um. Stor tak til Bernd.

Nu går vi den kolde tid i møde, 
så jeg håber at alle vil nusse og 
pudse om deres fine køretøjer, så 
de kan blive klar til en ny sæson. 

Så skulle I have nogle gode eller 
sjove oplevelser med jeres biler, 
selvom de er gået i vinterhi, så 
lav lige et indlæg, så vil jeg blive 
glad. 

Nu vil jeg slutte med at ønske 
alle en god Jul og Godt Nytår.

Et blad I alle vil have.
Så indlæg må I lave.
Deadline jeg nok skal nå.
Så alle et blad kan få.
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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

Tverskov & Partnere
Advokataktieselskab, Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ
Odense SV

Fyns Kardan og Bremsecenter
Odense NV

EG's Gulvafhøvling
Christiansgade 116, Odense C

Michael Heise, redaktør

Nye medlemmer

Uwe Jacobi
Skovbovængets Sidealle 5
4000 Roskilde.
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Jeg fik overrakt en meget flot kurv 
fra vores formand, og  vil meget 
gerne sende en stor tak for denne 
flotte gestus. Alt det dejlige indhold 
i kurven vil jeg nyde sammen med 
Margit.

Vi plejer ikke at have kampvalg til 
en ledig plads i bestyrelsen, og det 

var heller ikke tilfældet i år. Da en 
ny redaktør skulle vælges, var der 
ingen der meldte sig, så vi var nødt 
til at suspendere generalforsamlin-
gen i ca. 30 min. Herefter genoptog 
vi mødet, og til sidst fik vi overtalt 

Michael Heise til at overtage den 
tunge post for de næste 2 år. Så en 
stor tak til Michael. Jeg har lovet, at 
være behjælpelig med udgivelse og 
forsendelse af de næste blade, indtil 
han får lidt mere indsigt i arbejdets 
omfang. Ligeledes vil jeg være tov- 
holder for fremstilling af vores års 
kalender.

Nu vil jeg meget gerne opfordre alle 
vore medlemmer til at fremsende 
artikler og indlæg til vores næste 
blade. Det vil gøre det meget lettere 
for Michael at fremstille og udgive 
bladet fremover.

Rigtig god fornøjelse til Michael.

Per Rahbek.

Den gamle redaktør takker af...

På vores ordinære general-
forsamling den 14. oktober 
2017 takkede jeg som  
bekendt af som redaktør  
for Dansk Borgward Klub 
efter 10 meget spændende 
og lærerige år. 

1. 
Valg af dirigent:    
Per Rahbek blev valgt.
2. 
Evaluering og regnskab for Wittlich turen:     
Dette var en god tur trods det lille selskab. Bus-
sen blev betalt i det indeværende regnskabsår, li-
geledes medlemmernes egenbetaling til turen er 
indregnet dette år. Chaufførernes forplejning og 
ophold fremkommer i næste regnskabsår.    
3. 
Status over betaling af fremsendte fakturaer til 
annoncører:     
De fleste annoncører har betalt. Per tager kontakt 
til de som mangler at betale. 
4. 
Eventuelt emne til ny redaktør:    
Det bliver en spændende generalforsamling. Be-
styrelsen  er klar over, at valget af redaktør kan 
blive en udfordring. Henning forslog, at opga-
verne som redaktør skal tydeliggøres, således at 
redaktørposten bliver attraktiv. Per har haft mange 
opgaver udenfor posten som redaktør, som den 
eventuelle nye redaktør ikke skal beskæftige sig 
med. Bestyrelsen har ingen emner til redaktørpo-
sten.

5. 
Drejebog til afholdelse af træffet:    
Per har tidligere lavet en drejebog til afholdelse 
af træffet til de næste, som skal arrangere et evt. 
træf. Eneste forskel fra dengang det blev nedskre-
vet er, at man ikke mere skal indhente en polititil-
ladelse til rallyturen.
I forhold til træffet har vi i bestyrelsen besluttet to 
ting. 
1. Vi har valgt, at gøre træffet så kontantløst som 
muligt. Det vil sige, at fremover skal betalingen til 
træffet ske samtidigt med tilmeldingen. Man til-
melder sig for hele weekenden og ikke kun for en-
kelte måltider eller dage. Betalingen kommer til at 
foregå med overførsel til klubbens konto. 2.Vi har 
desuden valgt at sløjfe musikken til lørdagens gal-
laaften. Vi i bestyrelsen har haft den oplevelse, at 
medlemmerne hellere vil kunne tale sammen og 
nyde hinandens selskab frem for at danse og lytte 
til musikken. 
 
6. 
Eventuelt:  
Vi skal indberette medlemstallet til Motorhistorisk 
Samråd senest d. 27 oktober 2017. Per har indbe-
rettet, at vi er 95 betalende medlemmer.

Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Borgward Klub 14. oktober 2017
Tilstede: Per Rahbek, Svend Jensen, Lillian Hellegaard, Erik Thøgersen,  
Henning Andersen  og Anja Mirbach Hansen.

Referent: Anja Mirbach Hansen

En firhjulet drøm fra 1958
Forleden stoppede der en fremmed 
udenfor vores adresse og spurgte 
om det ikke os der havde den lille 
gule Lloyd der undertiden stod par-
keret udenfor.

Ja, det var rigtig nok svarede jeg!

Han sagde så, at han havde en gam-
mel Lloyd annonce fra et ugeblad, 
og om jeg ville have den, og det sag-
de jeg ja til. 

Forleden lå den i postkassen!

Her er lidt fra annoncen:

Det er med fornuft at foretrække en 
Lloyd og få tag over hovedet…

Det har ikke mindst de 2-hjulede kø-
rere tanke på som er blevet trætte af
at få det danske klima pisket ind i an-
sigtet!

At det er rimelig økonomisk basis for 
at det blive til mere end tanken vil de
forstå når de ser på de sensationelle 
priser der gør den nye Lloyd til Dan-
marks mest rigtige vogn… 

Og så det gode slogan på 
fotoet: 

Kør hellere LLOYD

            Venlig hilsen Sven Jensen
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Klubbens 35. int træf 2018
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 17.-19. august

Hanne og jeg har overtaget opgaven, at afholde klubbens årlige træf. Vi 
afholder for 5. gang vores træf på CampOne Bøjden Strand, og håber at 
rigtig mange vil deltage i 2018. Der er, som de foregående år, reserveret 
15 luxushytter, som er til rådighed for vores deltagere indtil 30. juni 2018. 
Prisen for overnatning er den samme som sidste år, og alle aftaler med Per 
Blåbjerg er på plads, og de glæder sig til at se os igen.

Bestyrelsen har besluttet at ændre på indbetalingsformen, så man skal nu 
indbetale til klubbens konto nr. samtidig med tilmeldingen, derfor sendes 
der en redigeret tilmeldings blanket med dette blad, med oplysning om 
konto nr. - også til vore udenlandske deltagere.

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.
Hanne Jensen og Erik Thøgersen.

Når der bestilles overnatning i egen vogn eller leje af hytte,  

skal I tydeligt angive kunde nr. 64436 eller Borgward arrangement.

PROGRAM

FREDAG DEN 17. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand 
tilmelding til Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00 
Fælles grillaften

LØRDAG DEN 18. 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

SØNDAG DEN 19. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

FREITAG, 17. AUGUST 
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand 
Einschreibung für Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00 
Gemeinsame Grillaften 

SAMSTAG, 18. 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 

SONNTAG, 19. 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 35. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 17.-19. august 2018

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 toiletbygninger 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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Den 5. november åbnede særudstil-
lingen med en reception. Ole Som-
mer var selv til stede og kunne byde 
velkommen. I den bedste tyske stil 
var der rigeligt med forskellige pøl-
ser med tilbehør. Moselvin og Bern-
kasteler øl leverede vi selv. Det var 
hjembragt fra vores tur til Zylinder-
haus i Bernkastel-Kues.

Et vue ud over udstillingen giver 
et godt indtryk af, hvad der findes 

i Danmark, når det gælder biler fra 
Carl F. W. Borgwards hånd, fra Han-
sa 1100 1939 til Lloyd Arabella 1961. 
Ud over nogle mere specielle biler er 
der bilerne fra datidens gadebillede. 
Hansa, Goliath, Lloyd og Borgward 
vækker gode minder hos mange, 
der er lidt oppe i årene. De yngre vil 
måske huske familiens historie om 
bilerne. 

Biler fra Bremen på Sommer´s 
Automobile Museum                              Af Henning Andersen

Sommers imponerende 
museum i Nærum afhol-
der med jævne mellem-
rum særudstillinger. 

Efter museets ønsker er 
en ny særudstilling med 
Carl F. W. Borgwards  
banebrydende bilkon-
struktioner kommet i 
stand med hjælp fra 
Dansk Borgward Klub. 

Museets logo leder tankerne hen på 
OScar, som Ole Sommer konstruerede 
med Volvo-komponenter.

Ole Sommer byder velkommen foran Johannes Damgårds Goliath 700 E.                   

Imponerende Borgward-vifte i Nærum. Flemming Jensens dejlige Isabella Coupé fra 1960 i forgrunden.

Tyske pølser med det hele er med til at sætte den rette stemning.

Holger Nyboes meget smukke Hansa 1100 fra 1939.

Skønne farver. I forgrunden Johannes Damgårds Lloyd Alexander 
Stationcar fra 1959. Måske den eneste i landet?

Så må der spises. I baggrunden taler Peter Bonefeld med Flem-
ming Jensen, som har skaffet alle de udstillede biler til huse.

Ikke bare linjerne er flotte. Der er mange smukke detaljer.

Borgward-snuder tilhørende Dansk Borgward Klub. I baggrunden 
Martin Holm Andersens Isabella Combi fra 1961.
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I halvtredserne og derefter kørte hr. 
og fru Jensen ofte i Lloyd. Motorcyk-
len var solgt. I gadebilledet var den 
kendt med sin ring-ding-ding-lyd, en 
lille blålig oliesky fra udstødningen 
og en duft af brændt olie, der var 
hældt i benzinen for at smøre totak-
teren. I ferieperioden var der ofte et 
spidstelt på tagbagagebæreren. Ef-
terhånden blev Lloyd´erne ofte tofar-
vede i de dejligste pastelfarver.

Borgward var for de bedre økono-
misk stillede. Dengang en luksusbil 
med stor komfort. Borgward Isa-

bella kom både i en TS- version og 
som en meget smuk coupé. Goliath 
og Hansa så man ikke så ofte på de 
danske veje. Alle bilerne repræsen-
terer teknisk nytænkning. På udstil-
lingen kan f.eks. ses direkte benzin-
indsprøjtning på en totakter i Goliath 
700 E og luftaffjedring i en Borgward 
P 100.

Der er udstillet eksempler fra de fire 
bilmærker, som samlet og hver for 
sig repræsenterer teknisk udvikling, 
nostalgiske farver og en hel del so-
cialhistorie.  

Udstillingen er åben  
hele vinteren
Udstillingen er åben frem til den 11. 
marts 2018 søndage 14.00 – 17.00 og 
onsdage 18.00 – 21.00. Der er natur-
ligvis også adgang til alle museets 
andre biler. 

Se mere på: 
sommersautomobilemuseum.dk.

Flemming Jensens todørs Isabella fra 1954 med enestående  
historie. Bemærk emblemet foran.

Martin Holm Andersens – eller det er vist fru Hannes –  
Hansa 1100 fra 1960 med en fin boksermotor.

Min egen Alexander TS 1961. Sidste tocylindrede Lloyd med 25 hk.

Borgward Isabella 1960 tilhørende Bjarne Boisen.

Bjarne Boisens Borgward P 100 med luftaffjedring.  
Den er fra 1961.

Jens Tandrups originale familieejede Lloyd Arabella 1961.

Formandens fine Lloyd 400 er blikfang ved indgangen.

Totakter med direkte indsprøjtning i 1954. 
Lidt af en sensation med god effekt og 
lavt forbrug. Ejer er Johannes Damgård.

Poul Sørensens superflotte Goliath GD 
750 fra 1952. Hver en detalje er gennem-
gået. Selv ladet er fuldstændig gennem-
ført i tidens materialer.

Førerpladsen er spartansk ligesom  
effekten på 14 hk.

Mange håndværkere har løftet varer ud og ind  
ad sådan en bagdør i halvtredserne.

Borgward type B611 fra 1960. Den blev bygget om til camper i 1967 i Danmark. 
Kører jævnligt lange ture. Ejer er Ole Rasmussen.



De morgenfriske var taget af sted fra 
Randers ret tidligt fredag morgen. Vi 
andre skulle være klar kl. 7.00 hos 
Kirsten og Peter Bonefeld i Lunder-
skov. Kirsten og Peter var som sæd-
vanligt gæstfrie med morgenbrød, 
kaffe og Gammel Dansk. 

Bussen kunne rumme dobbelt så 
mange passagerer, som vi var, og 
det betød, at der var god plads til at 
gå lidt rundt undervejs. Så selv om 
turen var lang, føltes det ikke så galt. 
Det var et flot syn, der mødte os, da 
vi nåede hotellet, som var et skib, 

der lå på Mosel. Selv for meget rej-
sevante var det imponerende, og vi 
blev behandlet godt.

Lørdag morgen gik det af sted mod 
turens højdepunkt, Zylinderhaus. 
Ejeren, Bernd Benninghoven, tog 
imod os med perlende vin og et stort 
smil. Museet, der er helt nyt, var ikke 
helt færdigt på grund af forskellige 
vanskeligheder, men det gjorde ikke 
besøget dårligere. Per Rahbek, som 
havde arrangeret turen, overrakte en 
lykønskning med museet og et fint 
roll up banner. 
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Interessant, smuk og sjov bustur 
til Zylinderhaus ved Mosel 
Af Henning Andersen 

Vores hotelskib ved Hotel Weisser Bär i Mülheim. Imponerende udsigt ved Mosel.                   

Sidst i september tog  
22 medlemmer af Dansk 
Borgward Klub sydpå for 
at opleve Bernd Benning-
hovens nye museum,  
Zylinderhaus, i Bernka-
stel-Kues ved Mosel. 

Det blev en fantastisk tur 
med biler, mad, vin, øl, 
dejligt vejr, skøn natur  
og hyggeligt samvær.

Det er et stort projekt, Bernd Benninghoven har stablet på benene.

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

Så er vi klar til afgang. En spændende  
dag på Zylinderhaus m.m. venter.
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For hele familien

Bernds ambition med museet er, at 
det ikke blot skal være et bilmuse-
um, men et sted, hvor hele familien 
kan få en oplevelse. Derfor er der en 
masse retroeffekter udstillet, og der 
er apotek, radioforretning, tanksta-
tion med meget mere, alt sammen i 
gammel stil. Ydermere er der festlo-
kaler med tilhørende hypermoderne 
og kæmpestort køkken. ”Så kan vi 
holde fester i forbindelse med bryl-
lupper, skilsmisser og alt andet”,  
siger Bernd med et glimt i øjet. 
Bernd var veloplagt på dagen og gav 
os en inspirerende og underholden-
de rundvisning i den imponerende 
bygning. 

Carl F. W. Borgwards biler er godt 
repræsenterede. Nogle af dem kom-
mer fra Danmark. Både John Bach 
og Per Rahbek måtte hen at klappe 
nogle af deres tidligere besiddel-
ser, der stod pænt i udstillingen. 
Mange tyske mærker er udstillet. Ud 
over Borgward, gør især DKW og 
Autounion stort indtryk på en gam-
mel totaktsven. Bernd havde samlet 
eksemplarer fra alle de fire bilmær-
ker, som dannede Autounion – Audi, 
DKW, Horch og Wanderer.

Efter rundvisningen var der stilfuldt 
arrangeret frokost med en storslået 
buffet på ladet af en Borgward. Se-
nere kørte vi en pittoresk køretur 
i det vidunderlige sensommervejr 

langs med Mosel, hvor det ene sce-
neri afløste det andet. Vi blev eks-
korteret af en pæn række Borgwar-
der. En del medlemmer af Borgward 
Club Frankfurt-Würzburg gjorde os 
selskab under besøget. Vi stoppede 
ved den gamle vinby Beilstein, hvor 
vi sejlede ind over Mosel. Beilstein 
er en lille romantisk by, hvor vi slen-
trede rundt i Altstadt og fik en for-
friskning på et af de hyggelige ste-
der. Vi følte rigtigt, at vi var kommet 
en del sydpå.

  

Sven sidder godt ved sin Massey Ferguson 
med et lille glas som velkomst.

Historien bag de fire ringe – Audi, DKW, Horch og Wanderer.

Goliath Goli trehjulet lastbil. Denne Hansa har flere danskere ejet, bl.a. Per Rahbek og Frede Boesenbæk.

Et lille Lloyd-hjørne med en sød lille bil er 
der også blevet plads til.

Tidstypisk forretning med kaffe.

Til lykke med museet fra Dansk Borgward Klub.                 

Historien om en bilpioner –  
Carl F. W. Borgward.

Bernd har samlet en bred vifte af Borgwards biler. Her flagskibet – en Isabella Cabriolet.

Benarrow, en bil som Bernd også står bag. Opbygget over en Audi med hjælp af  
motortuningsfirmaet MTM og en del håndarbejde med stål, aluminium og kulfiber.  
4,2 l og over 500 hk.

Der er noget for hele familien.
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Vinsmagning

Bernd understregede, at vi var kom-
met til Mosel-området ved at invi-
tere os på vinsmagning i Erden hos 
den sympatiske vinbonde Stephan 
Justen. Vi smagte syv forskellige 
vine, og det var ikke den dér med at 
spytte ud, efter at have kørt vinen 
rundt i munden. Glasset blev fyldt 
hver gang, og det gav en vis levende 
stemning, efterhånden som smag-
ningen skred frem. Flemming Jen-
sen og jeg gjorde et seriøst stykke 
arbejde ved at smage os frem til en 
Erdener Treppchen Riesling Spätlese 

Feinherb fra 2016, som vi skulle bru-
ge til receptionen ved åbningen af 
særudstillingen ”Biler fra Bremen” 
på Sommers Automobile Museum i 
Nærum. Stephan leverede vinen ved 
hotel-skibet næste morgen.

Bernd havde besluttet sig for, at 
vi ikke skulle sulte eller tørste. For 
efter vinsmagningen kørte vi di-
rekte til Restaurant Alter Bahnhof i 
Bernkastel-Kues. Det er en gammel 
banegård, der er indrettet som re-
staurant og bryggeri. Vi fik god mad 
og masser af Bernkasteler øl. Da vi 
skulle gå, blev der sat fem femliters 

øldunke frem til os til hjemturen. Ef-
ter et lille samråd valgte vi at gemme 
dem til vores forestående reception 
og særudstilling. Der blev de nydt.

Efter at have talt med deltagerne, 
som også har været med på tidlige-
re gode ture, lyder det som om, at 
det har været den bedste tur hidtil. 
Et stort og vellykket arrangement for 
Dansk Borgward Klub. Tusind tak til 
Per Rahbek og Bernd Benninghoven, 
som virkelig evnede at gøre denne 
tur til en ubetinget succes.

Kassereren Lillian får en tår øl. Hvis regn-
skabet ikke passer, ved I hvorfor.

Al den vin!  
Hvor har jeg nu lagt smøgerne?.

Peter Bonefeld i gang med  
vinsmagningen.

Tilfredse klubmedlemmer.

Borgward Club Frankfurt-Würzburg har linet deres biler op  
ved museet.

Panoramaudsigt langs med Mosel på en dejlig septemberdag.

Frokostbuffet på en Borgward lastvogn.

Stephan Justen og Bernd Benninghoven fortæller om vinene.

Året 2016-17 i Dansk Borgward 
Klub har været et år, som har budt 
på mange gode oplevelser...   
Mange velbesøgte arrangementer.

Vores forårsmøde blev i år afholdt hos Kirsten og Peter Bone-
feld i Lunderskov og med meget stor succes. Hanne og jeg var 
desværre forhindret på grund af dødsfald i nærmeste familie. 
Der deltog 13 gamle biler og 38 medlemmer. Jeg håber at Kir-
sten og Peter også vil være værter ved klubbens forårsmøde 
i 2018.

Også ved vores årlige træf på CampOne Bøjden Strand var 
deltager antallet stort, idet der var tilmeldt 32 biler og 60 delta-
gere. Igen i år havde personalet på campingpladsen gjort alt, 
hvad de kunne for at vores træf skulle blive vellykket, og det 
levede de til fulde op til, idet vi havde 3 dejlige dage i samvær 
med mange tilfredse deltagere, trods det lidt regnfulde vejr og 
en enkelt svipser med frokosten lørdag middag.

Der var igen i år mange nye deltagere fra især Tyskland, men 
også af nye medlemmer. Jeg vil gerne takke alle vore annon-
cører og sponsorer for deres store trofasthed over for Dansk 
Borgward Klub og også personalet på campingpladsen. Der 
skal også lyde en stor tak til Jacob - Helle – Michael – Margit 
og ikke mindst Per for det store arbejde de lægger i, at få et så 
stort arrangement op at stå.

Endvidere vil jeg gerne takke Anja- Lillian og Sven for et rigtig 
godt bestyrelsesarbejde for klubben.

Vi har desværre fået den meget triste meddelelse fra Per, at 
han stopper som redaktør efter 10 år på posten, så Per vil jeg 
også gerne takke, for det store utrættelige arbejde, han har 
udført for Dansk Borgward Klub. Per har lovet at hjælpe en ny 
redaktør i gang.

Desværre også den store sorg, at vi mistede vores trofaste og 
meget aktive medlem Elin Jespersen, Gislev, som afgik ved 
døden fredag den 10. marts 2017. Vi vil komme til at savne 
Elins altid gode humør og store livsglæde. Jeg vil derfor bede 
forsamlingen rejse sig, og mindes Elin med 1 minuts stilhed. 
Æret være Elins minde.

Jeg vil hermed slutte min beretning med, at ønske Jer alle et 
rigtig godt nytår i Dansk Borgward Klub, og håber at se mange 
af Jer til vores arrangementer i 2018.

Erik Thøgersen

Formand

FORMANDENS BERETNING
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Konto nummer til udenlandske overførsler
Dansk Borgward Klub
Lillian Hellegaard
IBAN-nummer:
DK2668450000105413
BIC-adresse (SWIFT-adresse) 
SYBKDK22

Industrivej 9    5260 Odense S    Tlf. 6615 1616

Tekniske totalløsninger inden for  
EL      VVS      VENTILATION

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

1. 
Valg af dirigent:    
Peter Bonefeld blev valgt.
2. 
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling:    
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.    
3. 
Formandens beretning:      
Formanden aflagde beretning for det forgangne år og 
denne kan læses i dette klubblad. 
4. 
Kassereren aflægger regnskab for 2017 & budget for 
2018:     
Lillian fremlagde regnskaber for perioden 1/9-16-31/8-17 
samt budgettet for 2018. Per ville gerne vide, om der 
fortsat var interesse for at modtage en årskalender fra 
klubben. Dette var der en stor stemning for. 
5. 
Fastlæggelse af kontingent for 2018:     
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på 
samme niveau som tidligere, altså 300,- om året.
6. 
Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag.
7. 
Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs:  
Henning Andersen bad om at få ordet inden valget af 
kommende redaktør. Han havde brug for, at sige, at 
Per Rahbek havde haft mange forskellige gøremål i sin 
rolle som redaktør og at tingene skulle skilles mere ad 
for den kommende redaktør. Per havde både haft med 
sponsorerne at gøre, været involveret i forårsmødet, 

haft kontakten til alle de udenlandske klubber, arrange-
ret træf og haft kontakten med annoncørerne. Stor tak 
til Per for det store engagement. Den kommende re-
daktør skal redigere klubbladet og selvfølgelig opfordre 
alle klubbens medlemmer til at skrive artikler til bladet, 
så dette "bare" skal sammensættes i samarbejde med 
E.P. Banko. Henning ville gerne påtage sig, at lave et 
par artikler hver gang. Henning foreslog yderligere, at 
E.P. Banko måske kunne modtage betaling for at være 
behjælpelig med deadlines og sammensætningen af 
bladet. Dette var et lille opråb fra Henning Andersen 
for at medlemmerne ikke skulle blive forskrækket over 
rollen som  redaktør. Dette kunne Per Rahbek bakke op 
om og han ville selvfølgelig være behjælpelig med, at 
få den nye redaktør sat ind i tingene. 

Ingen af de fremmødte medlemmer havde lyst til at på-
tage sig denne rolle. Per blev nødt til, at henvise til klub-
bens vedtægter. Vi skal være 5 bestyrelsesmedlemmer 
for at klubben skal bestå. Altså der skulle findes en re-
daktør til den ordinære generalforsamling, ellers skulle 
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ville 
vi der heller ikke finde en ny redaktør, ville klubben gå 
i opløsning. Per Rahbek foreslog, at generalforsamlin-
gen blev suspenderet et øjeblik for at medlemmerne 
kunne tale sammen.

Efter pausen blev den ordinære generalforsamling gen-
optaget. Jørgen Jensen ville gerne vide, om det ikke 
forholdt sig således, at udgik et bestyrelsesmedlem, så 
indtraf en suppleant og bestyrelsen ville dermed være 
fuldtallig. Vedtægterne blev læst op af Anja Mirbach 
Hansen. I disse stod at hvis formanden udtrådte af be-
styrelsen, ville en suppleant kunne indtræde. Per gjor-
de opmærksom på, at de 2 suppleanter havde sagt ja til 
genvalg før en ny redaktør var fundet.  De kunne have 
ladet være med at sige ja til genvalg til den kommende 
generalforsamling, hvis de vidste, at en ny redaktør ikke 
ville blive fundet. Per ville gerne vide, hvor mange af 
de fremmødte til den ordinære generalforsamling,  der 
ville komme til en evt. ekstraordinær generalforsamling 
med det ene formål, at finde en ny redaktør hvis det var 
tilfældet. Per mente kun at det var at udskyde proble-
met.  

Ingen medlemmer melder sig fortsat til at blive besty-
relsesmedlem som redaktør. Per og Margit forlader 
rummet for at tale sammen i enerum. Per vender tilba-
ge efter samtaler med Margit og Michael. Michael påta-
ger sig rollen som redaktør, men fremhæver ligeledes 
at det kun er for 2 år. 

a) Valg af redaktør: Michael Heise
b) Valg af Kasserer: Lillian Hellegaard blev genvalgt.  
c) Valg af Suppleanter: Kalle Hansen og Søren Ander-
sen blev genvalgt. 
  

Referat fra Dansk Borgwards Klub's ordinære generalforsamling 
lørdag d. 14. oktober i Hjallese Forsamlingshus
Per Rahbek indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen

8. 
Valg af revisor:  
a) Henning Andersen blev genvalgt 
b) John Jeppesen blev genvalgt
9. 
Valg af webmaster: 
Bestyrelsen anbefaler, at samarbej-
det med E.P. Banko fortsætter. Dette 
blev vedtaget.
10. 
Fastlæggelse af foreningens årlige 
træf og forårsmøde:  
Forårsmødet: Kirsten og Peter Bo-
nefeldt har påtaget sig, at arrangere 
forårsmødet i 2018. Datoen er lidt 
usikker endnu, da deres lokaler er 
delvis udlejet til konfirmationer. De 
vender tilbage senere med forslag til 
datoer. 
Træffet: Dette bliver afholdt i week-
enden d. 17-19/8-2018. Træffet bliver 
arrangeret af Erik Thøgersen. Træf-
fet bliver afholdt på Bøjden Strand 
Camping.
Generalforsamlingen: Denne bliver 
afholdt d. lørdag d. 13 oktober 2018 i 
Hjallese Forsamlingshus.

11. 
Eventuelt: 
Der er ingen punkter på eventuelt.
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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,-

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

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

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. Udenlandske klubber
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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
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R E D A K T Ø R :
Michael Heise  •  heise.sedennet@gmail.com

M E D R E D A K T Ø R :
Torben Christensen  •  torben@epgrafisk.dk
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Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger
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