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Styrelsen för Club Knaus of Sweden 
  

Strålande resultat av en bit glas 

 

 



Åter igen en trevlig årsträff i Kosta, beklagar alla som inte kunde 
komma.  
Årsmötet avlöpte som vanligt lugnt och sansat. Bland annat beslöts 
att nästa träff blir i Skövde, på Billingen. 
 20års jubileum sug på den! Boka kristihimmelfärds helgen 2010 
redan nu. 
 Elmia står för dörren och det finns ett par biljetter kvar "skynda 
fynda" ring Per Persson vår kassör och boka till vår Knausby. 
 Sommar Sommar och semester hoppas jag att alla har och får för 
att komma ut och lufta ekipagen. Jag vill slutligen tacka våra lotteri 
sponsorer: Olle Bergholm, Stenhammars försäljnings AB och hus-
vagns poolen AB, för fina priser till vårt medlemslotteri.  
Och sist men inte minst våra träffvärddar  
familjen Bleckberg CK243 
 
Trevlig sommar och rulla lugnt! 
Mvh Bo Meuller 
 
 

Bästa medlemmar! 

Ordförande har ordet 

Elmia 10-13 september 2009 
Vi ses i Knaus-byn på Elmia-mässan, välkomna 
Besök vår hemsida www.clubknaus.se och se senaste nytt 

Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren ck554 

Rapport från årsmötesträffen i Kosta bad och camping 
 
Onsdag den 20/5  Inkvartering på en liten mysig camping med 
en ren och fin servicebyggnad. 
Torsdag den 21/5 Informationsmöte och lotteriförsäljning. Ef-
termiddagen ägnades åt spontana aktiviteter såsom shopping 
antingen på marknad eller i Kostas stora outlet med varor för 
alla smaker. Dagen avslutades med långbord. 
Fredag den 22/5 Kubbturnering alla deltagande ekipage spela-
de mot varandra och semifinalerna sparades till lördagen. 
Kvällens stora aktivitet var att besöka Hyttan och få en guide– 
o glasblåsning samt äta hyttsill med tillbehör och underhåll-
ning. 
Lördag den 23/5 Årsmöte se bifogat protokoll. Final i kubb och 
årets vinnarpar blev Glenn och Mia Abrahamsson CK 459 Grat-
tis till Er. Då vi hade tur med vädret kunde vi även denna kväll 
samlas runt långbordet. 
Söndagen den 24/5 avslutades med en liten sammankomst om 
löfte att vi träffas efter sommaren på Elmia-mässan i septem-
ber. 
 
Familjen Bleckberg ska vi tacka för en trevlig träff i glasriket 
och för att helgen var lagom planerad för gemensamma aktivi-
teter så att det även fanns utrymme till egna små utflykter. 
 

Flera TACK ska också framföras till sponsorerna för vinsterna i 
medlemslotteriet . Tack till Sehammars husvagnar i Kalmar och 
Olle Bergholm Importören. Vinsterna gick till CK 373 Fam. Me-
uller och till CK 499 Fam. Gustafsson. Specialpriset skänkt av 
Sehammars husvagnar gick till CK 69 Fam. Myrén. 
 
I styrelsen avtackades CK 351 Marie Pålsson som sekreterare 
och Ck 373 Birgitta Meuller som redaktör. 
 
Bifogar även inbjudan till träff på Åland. 
 


