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Rapport från årsmötet i Kosta



Ordförande har ordet
Årets semesterperiod har vi rest till Åland och träffat Knausvänner
och haft ett fantastiskt väder. Sedan bar det iväg till Karskrona,
Polen och Tyskland. Vilken upplevelse att resa till Polen.
Säkerheten är inte som vi är vana vid på våra svenska campingar,
då vi fick ”klämma” in oss så vi hade bara någon decimeter till
grannens drag. De små vägarna var roliga att köra på då man såg
barnen i backspegeln studsa upp och ner och från sida till sida.
Vägskylten stod på 90 men jag vågade inte köra fortare än 40!
Trodde hyllor och inredning skulle ligga som en hög i vagnen…men
de é ju en Knaus, så det var inga problem, allt var som de skulle i
vagnen.

Kallelse
Extra årsmöte kommer att ske under Elmia 2014.
Lördag den 13 september klockan 13:00 i Knausbyn.
Då styrelsen fick i uppdrag att ta fram en skrivelse om hur
Elmiabiljetterna skall kunna bokas och fördelas.

Elmia 2014
Snart stundar hösten stora evenemang på Elmia i Jönköping 11-14
september.

Glöm inte att besöka vår sida på Facebook,
sök bara på ”Club Knaus of Sweden”.

Kosta 2014
Årsmötet under 2014 hölls vid Kosta, lite som en favorit i repris.
Allt var helt enkelt strålande, väder, humör, och framför allt
värdparets organisation.
Vårt nya partytält kom till pass under kvällen då det blev lite
småkyligt. Vi blev 17st ekipage detta år inkl. 2 medlemar som
inneboende.

Torsdag var en fri dag då alla fick hitta på vad de själva önskade.
På kvällen dukades det upp långbord med mat och tilltugg.

Fredag var det lottförsäljning samt lite aktiviteter i form av att
hänga & ta ner tvätt med ögonbindel.
Kasta klädnypor i tvättkorg samt hoppa i par med sammanbundna
ben.
På kvällen kom Kosta expressen (lång-tåg) och förde oss till
hyttsillen i glasblåseriet.

Lördag var det en strålande dag med årsmöte som avlöpte utan
problem och efter det vidtog medlemslotteriet med många fina
priser från våra sponsorer, Olle Bergholm & Sehammars i Kalmar.

Söndag gick i packningens tecken.

Nästa årsträff kommer ske i Stockholm under
kristihimmelfärdshelgen (14 Maj - 17 Maj).

Årmötesprotokollet bifogas detta blad.


