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Styrelsemöte på Skeppsdockans camping i 
Söderköping juli 2007
Styrelsen träffades för att bland annat diskutera; 
- hur gå vidare
- vem gör vad
- framtiden
- medlemsvård
Lars Forsman blir vice ordförande fram till årsmötet. 
I bakgrunden en semesterfirare från Danmark

Bild tagen av 
Bo Lindberg



Bästa medlemmar! 

Ordförande har ordet
Ett historiskt styrelsemöte hölls på Skeppsdockans camping i 
Söderköping, därför det var första styrelsemötet där vi kunde sitta ansikte 
mot ansikte och diskutera istället för att ringa en massa telefonsamtal. 
Alla styrelsemedlemmarna var överens om att detta var ett mycket bra sätt 
att hålla styrelsemöte på.
Efter en blandad sommar kom en höst med bland annat Elmia som en
glädjekälla. Vi blev ett glatt gäng på 16 ekipage. Det var roligt att vår 
gamle materialförvaltare med fru kom och överlämnade Knausflaggarn
för att den skall fortsatt vaja i Knausbyn för att visa var vi finns. Eftersom 
det var min första Elmia som ordföranden besökte jag Knausmontern och 
hade en mycket givande sittning med Olle Bergholm. Jag hade även ett 
trevligt samtal med återförsäljare som Rips i Tomelilla vilka verkligen 
vurmar för vår klubb. Snart lackar det mot jul och lucia, konstigt att 
skriva om dom högtiderna nu men dom hastar mer om detta i nästa blad 
som kommer i december.
Vi ses och hörs, rulla lugnt!
Bo Meuller

Nu är sommaren över och hösten tar vid
med många fina färgskiftningar och klart väder att vara ute och campa i, 
det är många fina helger kvar innan vintern är här och då nyttjar vi ju våra 
vagnar/bilar att mysa i med lite tända ljus och värme. Varje årstid har sin 
tjusning.

Årsmötesprotokollet
…sänds som bilaga 1 med medlemsbladet  oktober -07.

Gå in på vår hemsida www.clubknaus.se och se senaste nytt.

Lite information från Elmia
Nu vajar Knausflaggan igen på Elmiaträffen.  Vi var 16 ekipage som 
anslöt sig runt bordet och inmundigade den goda mackan med 
vidhängande öl, (se bild sista sidan) för vilket vi tackar vår importör 
Olle Bergholm. En bejublad presentation av årsträffen 2008 som 
skall hållas i Motala hölls av en av träffvärdarna Bo Lindberg. En 
Knausvagna anslöt sig till oss och blev medlem. 

Medlemsinformation och info på mailen
Vill du ha medlemsbladet och övrig klubbinformation via mailen
meddela ditt CK- nummer och namn till info@clubknaus.se så får du 
info direkt på mailen snabbt och enkelt.

Nästa årsträff
… blir i Motala och träffvärdar är Margareta och Bo Lindberg (CK
429) så boka redan nu in 2008 års Kristi himelfärdshelg. 

Kents informationsruta
Premiären får 08:orna blev en succé. Rekord med 102 enheter sålda 
på mässan och ca 40 – 50 enheter efter mässan vilket också är ett 
rekord för september. Fördelat på ca 100 husvagnar och 50 husbilar. 
Den nya Royale med den blågröna släta plåten blev väldigt populär i 
560 UF. Alla 560-modellerna blev väldigt populära. Den helt nya 
Eifelland med det gräddfärgade köket och mysiga och kluriga 
planlösningarna togs främst med storm av den ungdomliga skaran. 
Också den större TAB L med riktigt toalettrum gick mycket bra. 
Husbilarna  -08 finns 4 st. med långbäddar vilka väckte stort intresse 
och därmed även sålda. Både Knaus, sen gammalt väl etablerat, och 
Weinsberg, som kommer mycket starkt, har mycket nytt. Kul att det 
går så bra för hela Knaus Tabbert Group koncernen. 
Hälsningar Kent!

Redaktör
Birgitta Meuller


