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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. maj 2018
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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
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Foråret er på vej, og jeg glæder mig  
til at komme ud på vejene med mine  
gamle biler. .  
Vores første arrangement er jo vores forårsmøde hos Kirsten og Pe-
ter Bonefeld i Lunderskov lørdag den den 21. april. Jeg ved fra Per, at 
der på nuværende tidspunkt plejer at være mange flere tilmeldinger, 
så grib lige telefonen eller kom til tasterne, så vi forhåbentlig bliver 
lige så mange deltagere i år som tidligere. Jeg glæder mig til at mø-
des med Jer.

Til vores træf i august er det ligeledes sparsomt med tilmeldinger, 
men det kan jo skyldes, at vi har lavet om på vores tilmeldingspro-
cedurer. 

Til begge vores arrangementer ville det være dejligt, hvis I allerede 
nu, ville tilmelde Jer, så vi ved hvor meget, vi skal købe ind.

Særudstillingen på Sommers 
museum har været godt besøgt, 
og jeg håber, at det vil kaste mere 
lys over vores dejlige klub, hvil-
ket måske også kunne resultere i 
en medlemsfremgang. 

Jeg glæder mig til, at få min bil 
hjem igen, så den kan blive gjort 
klar til sommerens mange ture.

Fra Michael og Per ved jeg, at de 
vil deltage i træf i Frankfurt og se-
nere i Bremen. Desværre falder 
træffet i Frankfurt sammen med 
Arabella træffet i år, da de 2 træf 
afholdes i samme weekend. Det 
er ærgerligt, at klubberne rundt 
omkring ikke taler mere sam-
men, så vi kan undgå sådanne 
sammenfald.

Som skrevet i min indledning, 
håber jeg, at rigtig mange af Jer 
vil deltage i vores arrangemen-
ter i 2018. Jeg glæder mig til, at 
være sammen med Jer, og I øn-
skes en rigtig god sommer med 
Jeres elskede gamle biler.

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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Nu nærmer tiden sig for den 
årlige medlemsbetaling sig. 

I dette medlemsblad er der 
indlagt betalingskort, venligst 
husk at angive medlemsnum-
mer, det letter bogføringen 
enormt.

Det varer heller ikke længe før 
vi atter skal ud at rulle på lan-
devejene. Vi prøver nok Øster-
vold i Randers til Motor Nostal-
gi den 7 April.

Den 21. april har vi et barne-
barn, der skal konfirmeres, og 
derfor gerne vil køres fra  kir-
ken, og til Restaurant Skovbak-
ken i Silkeborg i vores gamle 
Lloyd. Så det bliver måske nok 
vores første tur 2018. 

Så derfor kan vi heller ikke del-
tage i forårstræffet hos Kirsten 
og Peter Bonefeldt.

Vi ses

Med venlig hilsen

Lillian Hellegård
Kasserer

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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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

25.000 615 227
75.000 895 227

125.000 1.104 227
175.000 1.309 227
225.000 1.506 227
275.000 1.725 227
325.000 1.994 227
375.000 2.261 227
425.000 2.528 227
475.000 2.740 227
525.000 3.064 227

Osv.
Selvrisiko 1.521

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.513 517
75.000 2.204 517

125.000 2.715 517
175.000 3.222 517
225.000 3.705 517
275.000 4.245 517
325.000 4.905 517
375.000 5.561 517
425.000 6.221 517
475.000 6.739 517
525.000 7.535 517

Osv.
Selvrisiko 3.042

Veteranbiler og motorcykler -1988  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1989-1993  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer, og vi ser os selv som en del 
af veteranfolket. Du er velkommen til 
at kontakte os for at høre mere om 
priser og indtegningsregler.

Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Vi sætter pris på originalerne

• Veterankøretøjer fra 30 år
• Klassiske køretøjer fra 25 år
• Gratis vejhjælp uden selvrisiko*

• Ingen selvrisiko ved tyveri hvis der 
er GPS i bilen**

*  Gælder for veterankøretøjer med ansvars 
og kaskoforsikring

**  GPS’en skal være aktiveret på skadetids
punktet

Nyheder i 2018

En del af
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REDAKTØRENS HJØRNE

Dette blad er så mit 
blad nr. 2 i rækken, og 
jeg er da også ved at 
finde ud af, at det er 
en stor post...
Godt jeg stadig har Per ved min 
side til at hjælpe og komme med 
gode fif. Endnu en gang TAK til 
dig Per.

I denne udgave af Borgward  
information er der indlagt et gi-
rokort til betaling af kontingent 
for 2018. For at lette bogførin-

gen for vores kasserer, bedes i 
venligst påføre enten navn eller 
medlemsnummer på girokortet.

Jeg vil bede alle om at indbetale 
rettigdiget, da jeg til næste blad 
skal have fremstillet nye med-
lemskort.

På forhånd TAK. 

Siden sidst er der nok ikke sket 
så meget med vore køretøjer.

Henning Andersen skulle have 
deltaget i Bremen Classic Mo-
torshow i februar. Han blev des-
værre syg og måtte aflyse turen. 

Han har lovet at lave et indlæg til 
næste blad, så det glæder mig. 

Husk alle er meget velkommen 
til at lave indlæg, da det er en 
stor hjælp til, at vi fortsat kan be-
vare bladet.

En stor tak til John Jeppesen, der 
har fået skrivelysten  tilbage og 
sendt mig en meget spændende 
artikel som i selv kan læse.

Nu vil jeg slutte for denne gang.

Tiden flyver af sted med vind og kulde,  
men som vi jo alle ved, går vi lysere og  
varmere tider i møde.

Michael Heise, redaktør
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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



10

Per sætter sig bag rattet, og snart ef-
ter strømmer blyholdigt brændstof 
ind i karburatoren, og den lille motor 
brummer med sine 24 hestekræfter. 
Bilen er både gul og fin, men i mod-
sætning til Oles nye autobil, så kan 
man lugte benzinen. Vel nede i de 
røde plastsæder kan passageren kik-
ke frem på en overskuelig mængde 
knapper i hvid plast, mens Per styrer 
ud mellem et nyt årtusindes biler på 
Odenses ringvej.

- Dette er en LP 600, og det kan man 
godt mærke. De sidste fire heste-
kræfter giver meget, fortæller Per 
Rahbek med henvisning til den hur-
tigere version af Lloyd'en - TS'eren 
med 28 hestekræfter.

Benzin med bly
Den gule Lloyd bragte alligevel Per 
Rahbek og hans kone Margit en tur 
til Rømø og tilbage igen uden pro-
blemer.

NOSTALGI PÅ FIRE HJUL 
Per Rahbek elsker biler fra Borgward-fabrikkerne 

Døren åbner den forkerte 
vej! Det er første tanke, 
når man står ved siden 
af den lille Lloyd 600 i 
garagen hos Per Rahbek. 
Tilmed ligner vognen en 
stor modelbil, men køre 
det kan den - og godt 
endda.
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Bilen kører uden problemer 90 kilo-
meter i timen på motorvej, og blyhol-
dig benzin finder ejerne på udvalgte 
stationer herhjemme - og til Tysk-
landsture har de tilsætningsmiddel 
med i små flasker. 22 kilometer kører 
vognen på en liter benzin, så den er 
økonomisk i drift og desuden billig 
på veteranforsikring.

Trods det engelsk-klingende navn 
stammer Lloyd'en fra Tyskland, og 
kærligheden til de små biler fra Bre-
men blev grundlagt i 1969, hvor Per 

og Margit Rahbek investerede spare-
pengene i en grå varevogn på pape-
gøjeplader. Den blev købt hos auto-
forhandler Ronald Carlsen i Næsby 
for 1250 kroner - synet. Senere fik 
familien endnu et eksemplar - en gul 
sedan - og Per Rahbek var trofast 
over for mærket frem til slutningen 
af 1970'erne.

- Vi har ofte været på ferie i en Lloyd 
600 med to børn på bagsædet og telt 
på taget. Og vi har også kørt ad den 
gamle hovedvej 1 til Flensborg med 
ungerne for at købe slik, erindrer Per.

Om på siden
Per Rahbek er oprindeligt uddannet 
som smed, og han husker endnu, 
hvordan mekanikerne reparerede 

Lloyd-bilerne. De var for små til at 
køre ind over en grav på værkstedet, 
og derfor tog et par mand fat i siden 
af bilen, løftede den op og lagde den 
om på siden med reservehjulet un-
der tagrenden. Herefter var der fri 
adgang til vognbunden.

Som noget usædvanligt er Lloyd'er-
ne ikke svejset, men skruet sammen.

- Lloyd-biler er så nemme at lave for 
dem, der kan den slags. Jeg nøjes 
med at køre og pudse, siger Per Rah-
bek.

Lloyd'ens storebror
Per og Margit Rahbeks fornyede 
kærlighedsforhold til Lloyd-bilerne 
begyndte en dag, da han kørte sin 
BMW til service hos Høgh Biler i 
Odense. På fjernlageret stod en Han-
sa 1100, og den fik han efter nogen 
overtalelse lov til at købe.

- Det var ikke en Lloyd, men store-
broderen til den, forklarer Per Rah-
bek.

Lloyd, Hansa og Borgward blev byg-
get af samme firma i Bremen under 
ledelse af Carl Borgward, indtil bilfa-
brikken gik konkurs i 1962. Og med 
en Hansa 1100 i huset greb bilbacil-
len for alvor fat i Per og Margit.

Bytter dele
PerRahbeks svigersøn fandt den 
danske Borgwardklub over internet-
tet, og så begyndte Per ellers at køre 
efter reservedele over det meste af 
landet. Bagkofangeren er blandt de 
mest eftersøgte reservedele hos den 
lille gruppe Lloyd-ejere herhjemme, 
men de bytter og køber af hinanden.

Per og Margit Rahbek har fået nye 
bekendte gennem Borgward-klub-
ben. For eksempel fynboen, der 
bruger sin 42-årige Lloyd som hver-

dagsbil og har bygget en camping-
vogn til den - og dertil manden, som 
i sine unge dage arbejdede på bilfa-
brikken i Bremen.

I dag er Per Rahbeks samling af Carl 
Borgward-biler udvidet med den 
gule Lloyd og dertil en Borgward. 
Hver af bilerne bliver luftet over godt 
1000 kilometer asfalt om året, og Per 
Rahbek erkender, at det egentligt er 
for lidt.

- Det er lige som med kroppens 
vitale dele: 

Bilerne har godt af at blive brugt. 
Og den havde rigtigt godt af at 
komme en tur til Rømø, siger Per.
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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.

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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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
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Verdens første motorise-
rede bil, blev bygget af 
franskmanden Nicolas-
Joseph Cugnot 1771. 

Det var en 2-cylindret dampdre-
vet bil, som blev fyret med træ. 
Den kunne transportere 4 tons, 
med en svimlende hastighed på 
fire kilometer i timen. Under te-
sten af den 7 meter lange masto-
dont, kolliderede chaufføren en 
mur, som væltede. Det må siges, 

at være verdens første bilulykke!  
Verdens første benzindrevne bil, var 
trehjulet, og som den 29 Januar 1886 
blev patenteret af den tyske ingeniør 

Carl Benz, under navnet Benz Patent-
Motorwagen, foran Gottlieb Daimler 
og Wilhelm Maybach. Den blev dog 
ringeagtet, men i1888 kidnappede 
konen og deres to sønner bilen, og 
kørte 100 km til et familiemedlem, 
hvilket var et vovestykke, da den 
kun havde kørt nogle få kilometer. I 
1896 kom de første biler til Danmark. 
Det var en Benz og en Daimler. Den 
første dansk producerede bil i Dan-
mark, var Hammelbilen. Den blev 
bygget omkring 1888 i København, 
af værkfører Urban Johansen på A.F  
Hammels Maskinfabrik. Bilen blev 
bygget som en hestevogn, med en 
2-cylindret vandretliggende motor 
på 2720 cm3, anbragt under sæder-
ne. Tophastigheden var 10 km/tim. 
Bilen blev i1926 skænket til Dan-
marks Tekniske Museum, af en dat-
ter af A.F. Hammel. 

Mercedes kom med en Landaulet 
i 1907. Det var en 4-personers bil, 
hvor der kun var døre ved bagsædet.    

Fra 1. November 1954-56, var jeg på 
en gård i Vrensted, 6 km fra Løkkken. 
Gårdejeren havde en Ford V8 fra om-
kring 1940. Den gik ikke så langt på 
en liter benzin, så han skiftede den 

ud med en Opel Olympia Rekord. 
Han var dog overrasket over, hvor 
langt den kørte på en liter benzin, i 
forhold til Fordèn.

Chevrolet Bel Air fra 1957, er en af 
de smukkeste biler der er blevet pro-
duceret. Den er meget eftertragtet 
i dag. Det kan også ses på prisen, 
som er skyhøje. Ofte koster den fra 
250,000 kr.

Fiat har altid lavet små biler, med 
god plads. Det gælder også Fiat 600 
Multipla, som kan rumme 6 perso-
ner. Det samme som en stor ame-
rikansk bil! Jeg har desværre ingen 
billeder af bilen.  

I 1971 Købte jeg en Volvo 544 fra 

BILEN ER 247 ÅR GAMMEL                         

Verdens første bil                                                                    

Hammelbilen                  

Verdens første benzindrevne bil                  

Mercedes Landaulet 1907                                                                            

Opel Olympia Rekord 1955                          

Chevrolet Bel Air 1957                  

Volvo 544 1960                                                                                              Morris Monaco 1800 1969                               
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1960. Den havde en B16 motor på 66 
HK. Jeg gav 7,500 kr for bilen, som 
var nymalet og motoren ikke havde 
kørt mere end 11,000 km. Det var en 
solid bil, men med ringe køreegen-
skaber. Billedet er en model, som jeg 
har i min samling. 

Som jeg før har skrevet, havde jeg 
samme år en Morris Monaco 1800 
Mark 2, med tre trins automatisk 
gear. Motoren var en 1,8 l. på 86 HK. 
Tophastigheden lå på 145 km/tim og 
accelerede fra 0-100 km på 18,7 sek. 
Den vejede 1155 kg, med en total-
vægt på 1580 kg. Længden var på 
kun 4,220 m, og bredden på 1,702 m. 

Den havde fantaske køreegenska-
ber. Bilen havde kørt 300,000 km. 
som Taxa i Skagen, og jeg kørte selv 
50,000 km uden problemer. Havde 
det været en Mark 1, var det ikke 
sket, da den havde mange børne-
sygdomme. 

Mark 1 kan kendes på vandretlig-
gende baglys, og Mark2 på lodrette 
baglygter. Karroseriet var dobelt så 
stiv som normalt. Kabinen var me-
get rummelig. (se billedet). Jeg kun-
ne godt tænke mig, at  eje sådan et 
køretøj igen!! 

To brødre Ricard og Alan Jensen, 
som skulle være af dansk afstam-
ning, deraf navnet Jensen, startede 
i 1936 en bilindustri under navnet 
Jensen Motors. De producerede 
senere dele til Austin Healy (100 
og 3000), og til Volvo P1800, samt 
til Sunbeam Tiger, og til mange an-
dre. Deres mest berømte modeller, 
var Jensen Interceptor og Jensen 
FF (Ferguson Formula). FF havde fi-
rehjulstræk. Den havde en længere 
front, for at få plads til firehjulstræk-
ket. Den kan kendes på to gæller på 
forskærmen, hvor Interceptor kun 
havde en. Motoren var en Chrysler 
V8 på 7,2 l, og med en effekt på 330 
HK. Det var en avanceret bil, med 
centerdifferentiale og differentiale-
bremse. Jensen var først med ABS 
bremser, som kom fra Dunlop. Den 
betragtes mest som Grand Turismo.  

Walther Krohn fra Erla auto Import 
besøgte i 1962 Toyota, og overbe-
viste japanerne om, at eksportere 
en venstrestyret Toyota Crown til 
Danmark. Det blev straks en succes. 
Jeg så en Crown stationcar engang 
i 60èrne, og var imponeret over, at 
bagruden var elektrisk. Det er også, 
efter min mening, en ganske køn bil.  

Daf kom med et revolutionerende 
gearsystem, som bestod af to va-
riable remskiver. Selve gearkassen 

havde kun et frem og et bakgear, 
som gjorde, at den kørte lige hurtigt 
frem og tilbage? Senere kom Daf 66 
med et bedre bagtøj. Daf blev senere 
opkøbt af Volvo, som afskaffede sy-
stemet.

Meget plads indeni                

Den gamle Borgward Isabella, men også en flot bil              

Jensen FF en nydelig bil     

Jensen FF set skråt forfra

Toyota Crown 1965

Daf 55 1968                         

Daf 55 Variomatic                  
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Carl FW Borgward  (10. Nov 1890 
- 28. Juli 1963). Startede I 1924-25, 
sammen med sin partner Wilhelm 
Tecklenborg, at producere små tre-
hjulede lastbiler, Blitzkarren og Goli-
ath. De startede i 1928 med firmaet 
Goliath-werke Borgward og Co. De 
opkøbte Hansa-Lloyd-Werke i 1931, 
under navnet Borgward-Koncernen. 

Den 23. Septemper 1938, åbnedes 
en ny fabrik i Sebaldsbruck nær Bre-
men. I 1949 var den første Lloyd 300 
Designet og produceret. Karrosseri-
et var af krydsfiner, på et stel af træ. 
Den havde en lille 2-taktsmotor. Se-
nere kom en 400 (2 takt) og herefter 
600 og Alexander (4-takt). Den sidste 
Lloyd, var en Arabella, som var ud-

styret med en vandkølet boxermotor 
på 900 cm3 og 38 Hk, senere med 45 
HK. Produktionen stoppede i 1961. 

En efterfølger af Carl FW Borgward, 
har dog startet en ny produktion af 
Borgward Isabella. Det er et Kon-
cept, med en el-motor, som yder 220 
Kw (300 HK), med en rækkevidde på 
ca. 500 km. Den trækker på begge 
aksler. Efter 30 minutters opladning, 
er der 80 procent kapacitet. 

Det er en virkelig smart bil, men den 
er ikke fodgængervenlig, på grund af 
den forholdsvise skarpe forkofanger.   

Det var et udpluk af biler gennem 
tiderne, jeg kunne sagtens finde 
mange flere biler, men det her må 
da være nok. Så vil jeg slutte af med, 
at jeg håber, vi ses med vores gamle 
veteraner, hvis ellers den gamle øse 
vil. 
Mange hilsener fra det kolde nord, 
Ulla og john Jeppesen

Hvad kalder man et sådant køretøj?

Flot bagende Interiør i den nye Borgward  Smart, men læg mærke til kofangeren                                                                                   

En smart bil           
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Vi plejer hvert år sidst i 
november at tage på jule-
marked et eller andet sted 
i Tyskland. 

I år gik turen til Rüdersheim am 
Rhein. Vi har været i Rüdersheim 
flere gange, men om sommeren. 

Turen derned gik godt, kun et færd-
selsuheld som gav stop en halv time. 
På hjemturen rendte vi ind i myldre-
tiden omkring Hamburg, ingen stop 
men en fart på 30/40 kilometer i ti-
men rundt om byen tog det sin tid. 

Men selve den julepyntede Rüders-
heim var hele besværet værd. Vi 
boede på et hotel nede ved Rhinen 
med en flot udsigt. Byen er jo kendt 
for sine øl og vinstuer, hvor man kan 
få den gode Rüdersheimer kaffee,  
og et godt glas vin. 

Vi nød vores miniferie.  

Venlig hilsen Lillian og Sven

 

Rüdersheim ved juletid                         
 

TIL
SALG

• Årgang 1959 
• Skal renoveres 
• Ingen rust
• En del reservedele medfølger 

 Pris kr. 9.000,- 
 BENNY JØRGENSEN
 GIVE 
 TLF. 20 24 82 07

LLOYD 600
TOLEDO 
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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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Det er sjovt at tænke på hvordan 
man fik sin bil med over fjorden

Foto fra gamle dage
Vi er vel i midten af halvtredserne. 
Og bilen er jo en god gammel Lloyd 
600 fra dengang, og læg mærke til at 
der sidder en person i bilen.

En opfordring til alle gode venner i 
klubben skal være, om i også kunne 
finde sådanne sjove ting i jeres gem-
mer fra ”dengang”, og sende det til 
vores redaktør, Michael Heise mail: 
heise.sedennet@gmail.com - så vi andre 
kan få glæde af det.

Venlig hilsen Sven Jensen

Klar til afgang - Disse foto er fra Randers Fjord
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Den danske bildesigner 
Anders Warming, der 
har stået i spidsen for 
Mini, viser koncept for 
det genfødte Borgward, 
som skal tegne mærkets 
fremtidige designlinje.

Masser af kurver og linjer, der peger 
fremad, men også klare tråde til den 
originale Borgward Isabella sedan 
fra 1950'erne. Det er nøgleordene 
for Borgward Isabella Concept, som 
skal vise den fremtidige designlinje 
for det genfødte ikoniske tyske mær-
ke, der har kinesiske ejere, men er 
drevet af erfarne kræfter fra den ty-
ske bilindustri. En af dem er danske 
Anders Warming, der som design-
chef hos Borgward er manden bag 
konceptbilen.

Borgward

Tysk luksusmærke, der eksisterede 
fra 1919-1961. Genopstod i 2015, 

efter den kinesiske bilkoncern Beigi 
Foton havde købt rettighederne 
til navnet.Borgward var Tysklands 
tredjestørste bilproducent frem til 
lukningen i 1961 og var et absolut 
luksusmærke med avanceret tekno-
logi som automatgear og luftaffjed-
ring og modeller som bl.a. sedanen 
Isabella på programmet.

Mærket har foreløbig vist de tre cros-
sover-modeller BX5, BX6 og BX7. De 
produceres i Kina, mens en fabrik 
for Borgwards elbiler er på vej i ty-
ske Bremen. BX7, der også kommer 
i en elektrisk version, introduceres i 
Tyskland senere på året. Målet er en 
årlig produktion på 500.000 biler.

SEXET BORGWARD-DEBUT 
FRA DANSK BILDESIGNER                         
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Med ansættelsen af Anders War-
ming vil Borgward gøre mærker 
som kinesiske Qoros og koreanske 
Kia/Hyundai kunststykket efter. De 
har med ansættelsen af designche-
fer som Gert Hildebrandt, der stod 
i spidsen for Mini før Warming, og  
Peter Schreyer fra VW fået skabt 
europæiske designsnit.

Det er en elbil, der skal bringe Borg-
ward ind i den samme nye æra som 
de store tyske bilproducenter, der 
alle viste futuristiske el-konceptbi-
ler på den store IAA messe i Frank-
furt, hvor Borgward også var med. 
Derudover skal den nye Borgward 
altså også vise vejen for et unikt 
designsprog, der binder fremtiden 
sammen med de historiske aner.

- Elbilerne giver nye muligheder 
for design, lyder det fra Anders 
Warning, der beskriver sin bil som 
sportslig og elegant som en coupé 
og designet som "smukt". Han uddy-
ber hvorfor:

• Når man kører elbil, udviser man 
pionerånd, derfor skal designet også 
være et statement, siger Anders 
Warming.

Fakta

Anders Warming 47 år.

Opvokset i Lyngby og Struer. 

Eksamen fra Art Center Col-
lege of Design i Schweiz og 
Californien. 

Har været ansat i designafde-
lingerne hos VW og BMW. 

Designede den ikoniske BMW 
Z4.

Var fra 2007 til 2011:  
Chef for udvendigt design hos 
BMW - havde ansvaret for  
1-, 3-og 5-serierne.

Fra 2011: Designchef for Mini.

Fra 2017: Øverste designan-
svarlige hos Borgward.

 

- En smuk bil er noget 
du begærer, er villig til 
at betale for og vil elske 
at vaske i indkørslen  
en søndag formiddag, 
forklarer han.
Designeren peger på elementer fra 
den oprindelige Borgward Isabella 
som bl.a. en markeret linje på kar-
rosserisiden og tofarvet lakering, 
som han har arbejdet videre med 
og udvidet med andre elementer 
på modellen, der naturligvis bærer 
Borgwards diamantformede logo i 
front. Warming kan især lide de bre-
de bagskærme.

- Det ligner en bred hofte. Det er 
sexet at se på, konstaterer Anders 
Warming, der også peger på de bu-
ede og harmoniske linjer omkring 
forskærme og motorhjelm, som de-
signeren har arbejdet længe på at 
perfektionere.

 

Borgward Isabella Concept er med 
sine dramatiske linjer og døre, der 
skyder til side som i et metrotog, 
helt anderledes, og det er den første 
Borgward-bil fra Anders Warming, 
der startede hos bilproducenten tid-
ligere i år.

Interessen var da også massiv, da 
Borgward holdt pressemøde på 
messens første mediedag, og hvor 
der lykkedes at få et interview med 
Anders Warming, som havde travlt 
med at vise det nye barn til designer-
kolleger som den tidligere BMW- 
designchef Chris Bangle, Audis 
designchef Marc Lichte og Peter 
Schreyer, der er designchef for Kia-
Hyundai.

Det nye koncept skal lægge klar af-
stand til de foreløbige modeller, som 
er de mere traditionelle crossovere 
som BX5, BX6 og BX7, hvor den 
sidste lanceres i Tyskland senere 
på året. De er alle bygget i Kina. Det 
indtryk, vi fik af bilerne på udstillin-
gen, var dog en finish og kvalitets-
oplevelse, der ligger under de euro-
pæiske premiummærker. 
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Planerne for det danske  
marked er ukendte. 

Warmings erfaring fra et premium-
mærke som BMW skal her omsæt-
tes til designsignaler, der skal ud-
stråle eksklusivitet hos mærket, der 
tidligere havde tyske Roland Stern-
mann, som var tidligere VW-desig-
ner, i spidsen, men har fået prygl i 
tysk presse for at være for anonymt.

De andre modeller introduceres 
også i Europa, de skal bl.a. sælges 
sammen med biludlejningsfirmaet 
Sixt. De har alle benzinmotor. 

Elbilkonceptet yder 300 hk, klarer 
0-100 km/t. på 4,5 sekunder. og har 
en rækkevidde på 500 km.

Det primære mål er at sælge elbiler 
produceret på den nye bilfabrik, som 
Borgward begynder produktionen 
på i 2019 i tyske Bremen, lyder mel-
dingen fra Borgward-direktør Ulrich 
Walker, der er tidligere chef for Mer-
cedes i Kina.

Borgward lancerer også en BX 6 
Sportscoupé, og har foreløbig sam-
menlagt modtaget 70.000 ordrer i 
Kina.

 

Hædret bildesigner

44-årige Anders Warming, der i en 
årrække hos BMW Group har stået i 
spidsen for designet af Mini, har en 
vis ekspertise i at arbejde med detal-
jer. 

Her fornyede han nemlig med suc-
ces det historiske Mini designikon, 
der har skullet genopfinde sig selv 
flere gange siden relanceringen i 
2001, og han var manden bag den 
navnkundige BMW Z4 med flamme-
agtige overflader, der stadig oser af 
sex og elegance. 

Ud over Henrik Fisker er Anders 
Warming en af de mest succesfulde 
danske bildesignere, og han blev 
hædret med Dansk Designråds Pris 
2015 for sit foreløbige livsværk, der 
omfatter en stribe bilmodeller, hvor 
en lang række er skabt i BMW-grup-
pen.



Det står klart, at den tidligere Struer-
dreng, der er uddannet ved Art Cen-
ter College i Schweiz og Californien 
og en årrække også har arbejdet 
som designer hos VW, brænder for 
bildesign.

- Når jeg får lov til at sidde og tegne, 
glemmer jeg tid og sted. Jeg kan sid-
de i otte timer ved et bord med en 
kop kaffe og bare høre musik og teg-
ne. Så er jeg helt opslugt - og glad, 
fortæller Anders Warming.

- Det er fornemmelsen med et par 
tegninger og et par streger at kunne 
skabe et objekt, som ikke eksisterer 
endnu, men som kommer til det. 

Om fem minutter kan jeg tegne en 
bil, som aldrig har eksisteret før, og 
så kommer der måske nogen forbi 
og spørger, om vi ikke skal have den 
i produktion, siger Anders Warming.

Anders Warming dog forsigtig med 
at udtale sig om sin egen rolle i ar-
bejdet med at bygge et nyt mærke 
op, og på at kommentere et spørgs-
mål om mulighederne for, at kon-
ceptbilen i en mere afdæmpet ver-
sion kommer i produktion.

- Nu afventer vi reaktionen på kon-
ceptbilen, og så må vi se, hvad der 
sker, lyder det beskedent fra den 
danske bildesigner.
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Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive
Tlf. +45 9751 1511
www.nordiskgranit.dk

Konto nummer til udenlandske overførsler
Dansk Borgward Klub
Lillian Hellegaard
IBAN-nummer:
DK2668450000105413
BIC-adresse (SWIFT-adresse) 
SYBKDK22
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2 stk. plancher med Borgward biler  
ca. 30 x 40 cm.

1 stk. plakette fra Lloyd Freunde Nord  
i Beckedorf 1991

1 stk. plakette samt diplom fra  
Essen klubben 1992

1 stk. kakkel 1991 fra Beckedorf  
(10 års jubilæum)

2 stk. skilte (Lloyd og Borgward)

1 stk. pokal fra 1992, Melsungen Hessen

1 stk. pokal fra Club Austria  
med indgraveret: Mondsse 5-7. juli 1991

1 stk. bordstang med klubflag  
indgraveret Dansk Borgward Klub

1 stk. fanestang med gravering

1 stk. plakette, Maribo 1992

1 stk. plakette, Vildsund 1993

1 stk. plakette, Jels 1994

2 stk. plakette 1996

1 stk. plakette, Borgward I/G 1996

1 stk. plakette, Stubbekøbing 1997

1 stk. pokal, 3. plads 1998

1 stk. plakette 1998

1 stk. plakette, Høng 1999

1 stk. plakette, Fredericia 2000

3 stk. plaketter, Ølstykke 2001

1 stk. messing lysestage  
20 års jubilæum 2002

2 stk. spejl Dansk Borgward Klub Assens 
Dania 1991

2 stk. plaketter, Sæby 2003

2 stk. plaketter, Strøby 2004

4 stk. plaketter, Vindeby 2005

4 stk. plaketter, Kaløvig 2006

2 stk. keramik lysestager  
Kunst Cafeen 2002

5 stk. plaketter, Køge 2007, jubilæum

2 stk. plakette, Ajstrup 2009

1 stk. plakette, Trelde Næs 2010

3 stk. plaketter, Billund 2011

2 stk. plaketter, Billund 2012

1 stk. plakette, Billund 2013

4 stk. Bøjden 2015

1 stk. pokal fra Svenska Borgward Klub  
Vores 30 års jubilæum

1 stk. plakette, Lloyd Fruende I/G 2008

1 stk. pokal, Würzburg

1 stk. pokal, Traben-Traback 1989

1 stk. pokal, Bremen Klubben 1998

1 stk. pokal, Velbert Klubben 2002

1 stk. pokal, Idstein  
Würzburg Klubben 2008

1 stk. pokal, Club Austria 2008

1 stk. bordstander med flag  
Svensk Borgward Club 10 års jubilæum

1 stk. bordstander, Lloyd Venner Danmark

1 stk. trækølle, Svensk Borgward Club  
10 års jubilæum

1 stk. Lloyd personbil, tekno grøn

1 stk. Goliath GP 700 Cabrio 1952  
Jubilæumsgave fra Borward  
Klub Schweiz 2002

1 stk. trætallerken  
Lloyd Fruende Nord 1984

1 stk. trætallerken  
Lloyd Freunde Nord Assenbølle 1985

1 stk. trætallerken  
Lloyd Fruende Nord 1987

1 stk. trætallerken  
Lloyd Fruende Nord 1988

1 stk. trætallerken  
Lloyd Fruende Nord 1989

1 stk. trætallerken  
Lloyd Fruende Nord 1990.

2 stk. bordstænger med klubflag

1 stk. pokal, Dansk Borgward Klub 1989

1 stk. messing krus, vandre pokal

2 stk. tagbøjler, Borgward træf  
Befinder sig hos Erik Thøgersen

1 stk. planche med Lloyd biler

1 stk. klubbanner, Dansk Borgward Klub  
Fremstillet i 2009

1 stk. Klubbanner, Dansk Borgward Klub 
Defekt

1 stk. Klub banner, Kør hellere Lloyd  
Fremstillet i 2009

1 stk. klubbanner, kør hellere Lloyd  
Defekt

2 stk. bannerstativer til indendørs brug

2 stk. bannere til indendørs brug

4 stk. stofskilte, Lloyd- Goliath- Hansa  
og Borgward

1 stk. roll up med angivelse af træfsteder

2 stk. beachflag

8 stk. Dansk Borgward Klub Wimbler.

15 stk. klistermærker  
Til montering på rude indvendig

107 stk. klistermærker  
Til montering udvendig

7 kasser med ældre og nyere klubblade  
Ikke optalt

1 stk. Olympus DDS Player Diktafon 
Befinder sig hos Sekretær  
Anja Mirbach Hansen

Dansk Borgward Klubs inventarliste ajourført oktober 2017
Vores tidligere revisor Flemming Pedersen har ved flere lejligheder, og berettiget, bedt om en opdateret inven-
tarliste. Da de fleste af vores effekter har været opbevaret hos mig i de 10 år, jeg har været redaktør, mente jeg, 
at jeg havde vigtigere ting, at bruge min tid på i mit arbejde for klubben. Da jeg ikke modtog genvalg ved sidste 
års generalforsamling, har jeg udarbejdet en liste over alle de ting, som klubben er i besiddelse af. Jeg opbeva-
rer stadigvæk klubbens effekter, da vores formand ikke har plads til dem, og desuden er de forsikret under min 
erhvervsforsikring uden udgifter for klubben, og de bliver opbevaret under trygge og gode forhold. - Per Rahbek.
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1. 
Status på indbetalinger af sponsorer og  
annoncører:    
Ser fint ud, Per retter henvendelse til de, som ikke 
har indbetalt.
2. 
Status på tilmeldinger og indbetalinger til  
vores træf:     
På nuværende tidspunkt er der kommet 2-3 tilmel-
dinger til vores træf. Erik står som træfarrangør og 
modtager tilmeldingerne, hvorimod Lillian som 
kasserer ser indbetalingerne på netbanken, dette 
kræver en god kommunikation mellem disse, for 
at holde styr på begge dele. Per indkøber igen vin, 
øl og vand til klubbens arrangementer i årets løb.    
3. 
Status på tilmeldinger til vores forårsmøde  
hos Kirsten og Peter:     
Indtil videre er der kommet 7 tilmeldinger til for-
årsmødet.
4. 
Drøftelse af og fordeling af arbejdsopgaver  
efter at Per fratrådte    
Velkomstbreve, det seneste klubblad, klubbens 
vedtægter, årskalender og logolabel til nye med-

lemmer bliver fremadrettet Lillians opgave at 
fremsende. Klubbens sange bliver opbevaret hos 
Anja. Annoncørerne, sponsorerne og fakturaer  
dertil vil Per stadig være meget behjælpelig med.
5. 
Status på klubbens økonomi:    
Økonomien i klubben ser fornuftig ud.
6. 
Eventuelt:  
For at undgå en lignende situation, som vi stod i 
til generalforsamlingen, med at få valgt en ny re-
daktør, havde Sven lavet et forslag til vedtægts-
ændringer. Dette ser vi i bestyrelsen nærmere på. 
Derudover er der kommet en ny lov om personda-
ta. Vi skal i bestyrelsen være opmærksomme på, 
at medlemmers oplysninger som navn, adresse 
og mailadresser bliver behandlet fortroligt, ellers 
kan klubben modtage en bod.

Efter bestyrelsesmødet er vi blevet gjort opmærk-
somme på, at Erik skal deltage i et kursus om den-
ne nye lov. Dermed ved vi, hvordan vi i klubben 
skal agere i denne sag. 

Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Borgward Klub 14. februar 2018
Til stede: Michael Heise, Lillian Hellegaard, Sven Jensen, Erik Thøgersen og  
Anja Mirbach Hansen. Ligeledes deltog Per Rahbek for at overdrage hans opgaver.

Referent: Anja Mirbach Hansen
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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

27

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
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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

Tryk - digitalprint
Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger
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