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Tänk! Trots att årsträffen blev så 
tidig i år var vädrets makter på vår 
sida. Vi fick vackert väder och varmt 
så att vi kunde vara ute.

Här var det god  mat
 tilltaget så det räckte 

i flera dagar. 
Vi åt, vi åt och vi åt.
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Bästa medlemmar!  
Ordförande har ordet
Vilken succé årsträffen blev. Beklagar alla som ej kunde komma. En sån 
här tidig träff inträffar inte någon mer gång under vår levnadstid detta 
gäller även barnen.  Årsmötesförhandlingarna hölls som vanligt under 
lugna former, och förhoppningsvis fattades det kloka beslut.
Elmia har  blivit omtyckt och börjar mer och mer likna en egen Knaus-
träff, då biljetterna redan tagit slut. Hoppas ni får en trevlig sommar och 
fina turer med Era ekipage. Än en gång tack för en trevlig träff i Motala 
och vi ses på Elmia.      
 
Rulla lugnt!
Bo Meuller

Tack ……
för en fin anordnad årsmötesträff i vackra Motala som visade sig från sin 
bästa sida.  Vackert väder och trevligt värdpar som gjorde sitt yttersta för 
att  alla trevliga klubbkompisar skulle få en jättefin träff. Allt flöt perfekt 
för inte tala om guidningen som var helt otrolig. Bo du kan verkligen 
Motalas historia och lämnade över den med en inlevelse som gjorde att vi 
alla tog den till oss. Det var mycket intressant. För mer info gå in på 
hemsidan.

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

Årsmötesprotokollet.....
bifogas med detta medlemsblad.

Vilket prisbord!
Nu till medlemslotteriet. Lyckiga vinnare denna gång blev CK 243 
(slagborrmaskin), CK351 (dvd-spelare). Vi tackar speciellt 
importören Olle Bergholm för de fina lotterivinsterna. 
Vi gick direkt över till lottervinsterna och här fick vi övriga (även 
medlemslotterivinnarna) stora möjligheter till att vinna på våra lotter 
då det fanns rikligt med vinster.

Nästa årsmötesträff.....
håller CK 243 Karsten och Elisabeth Bleckberg i. Träffen blir någon 
stans i glasriket. Mer information kommer framöver.

Webbmaster informerar
Webbmaster vädjar att ni sänder in Er mailadress, även om ni har sänt 
in det tidigare, vi vill uppdatera vårt register för att göra utskick på 
mailen. Att maila ut medlemsbladet gör att Ni får det snabbare och 
klubbens kostnader minskar. Du gör det enkelt genom att skicka  CK-
nummer och namn till info@clubknaus.se. Gäller ej de som lämnade 
uppgifter på årsmötet.

ELMIA 11 – 14 september 2008
Hoppas vi ses på Elmia i höst men innan dess ha en skön sommar och 
njut av Er ledighet. Rulla lugnt!
 
Redaktör Birgitta Meuller
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