ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V.

Den store klub for alle Opel-venner

ALT-OPEL interessefællesskab fra 1972 e.V.
glæder sig over jeres interesse for vores klub. Med denne præsentation vil vi gerne give jer et første
indtryk af vores formål, aktiviteter og organisation.
Hvem er vi?
1. En klub for alle venner af mærket Opel.
Om I selv kører Opel, leder efter en eller interesserer jer for mærket Opel – i ALT-OPEL IG e.V. er I
hjerteligt velkomne.
Klubbens historie rækker tilbage til den tid, hvor der med udtrykket ”Oldtimer” udelukkende var tale om
førkrigs-biler. Bestræbelsen bag også at bevare bilerne fra 50erne og 60erne førte 1972 til, at ALT-OPEL IG
e.V. blev grundlagt. Det fælles og erklærede mål var det aktivt at fremme bevarelsen, plejen og også den
funktionelle brug af den samlede modelpalette fra Adam Opel AG med henblik på den historiske
dokumentation. Vores klubarbejde tjener også nu til dage stadig dette formål.
Siden da har ALT-OPEL IG udviklet sig jævnt og stødt og tæller i dag mere end 2000 medlemmer fra 25
nationer i alle alders- og samfundsklasser.
2. Klubbens selvforståelse
er, at næsten samtlige aktiviteter bliver udført frivilligt af medlemmerne.
3. Samarbejdsmæssigt er vi forbundet med Adam Opel AG, med hvem der fra starten er blevet ført en aktiv
dialog. De fælles projekter rækker fra træf i anledning modeljubilæer over messepræsentationer hen
til efterforskning af historiske temaer.

ALT-OPEL brugtdelsbørs

Hvordan er ALT-OPEL IG e.V. organisatorisk inddelt?
Beslutningstræffende organer er medlemsforsamlingen og klubledelsen.
1. Klubledelsen
Klubledelsen er repræsenteret igennem tre bestyrelsesmedlemmer og to biråd og bliver valgt af
medlemmerne for en periode på tre år.
2. Bestyrelsen
Bestyrelsen har ansvaret for følgende opgaver:
- kontakt til firmaet Adam Opel AG
- finansvæsen
- offentlighedsarbejde
- planlægning af arrangementer
- protokolføring og redaktion
- teknisk vejledning af medlemmerne
3. Biråd med særlige opgaver
Birådene understytter i de enkelte tilfælde bestyrelsen ved vedtagelse af beslutninger. Desuden varetager
de særlige opgaver.
4. Modelreferater
I ALT-OPEL IG findes der køretøjer fra ethvert årti. For hver modelrække er der en modelreferant, som kender
historien og teknikken af den pågældende model og som indbringer sig ærefuldt for sin typegruppe. For tiden
har vi 45 modelreferanter. I vil med sikkerhed også finde en kompetent kontaktperson til jeres Opel-model.

ALT-OPEL årstræf

Hvad gør vi for jer?
Medlemmerne i ALT-OPEL IG e.V. har mange fordele. Indeholdt i medlemskabet er følgende:

1. Klubbladet ”Der Zuverlässige” (”Den pålidelige”, bladet er på tysk)
Vores officielle klubblad ”Der Zuverlässige” bliver udgivet seks gange om året og er medlemmernes
måde at kommunikere med hinanden på. Her bliver medlemmernes indsendte tips, informationer,
reperationsvejledninger og beretninger offentliggjordt.

2. Adresseliste
Hvert andet år udkommer der en adresseliste hhv. et supplement hertil. Med samtlige medlemmers
kontaktinformationer er denne kun beregnet til brug mellem medlemmer.

3. Gratis abonnement af „Opel Magazin“
„Opel Magazin“ er en publikation fra Adam Opel AG som normalt kun fås ved Opel forhandlere eller direkte
igennem fabrikken mod betaling. Som partnermæssigt bidrag får vi fra fabrikken dette magasin stillet gratis til
rådighed.

4. Fabriksavis ”Opel Post”
”Opel Post” er også en særydelse til vores klub fra Adam Opel GmbH. Igennem denne avis, som egentlig kun
er beregnet for Opel-medarbejdere, bliver vores medlemmer informeret direkte omkring aktiviteterne fra Adam
Opel AG.

5. Rådgivning fra modelreferenter
Har I spørgsmål til jeres Opel-model? Jeres modelreferant hjælper jer videre. Mange modelreferanter
arrangerer også udkørsler for deres model og efter behov bliver også reservedele efterproduceret.

6. Partnerskab
Vi har truffet partnerskaber med firmaer som er interessante for ejere af veteranbiler. Vores medlemmer
kan købe reservedele eller andre ting billiger ved disse firmaer. Med et enkelt indkøb ved en af vores
partnere kan I let spare nok til at dække udgiften til klubbens medlemskab.

7. Startpakke til nye medlemmer
Som nyt medlem får I vores startpakke. Udover ældre klubblade indeholder dette:
- Klubpin
- Klubmærke (som klistermærke)
- Klistermærket ”Opel – der Zuverlässige” (”Opel – den pålidelige”)

Vores aktiviteter:
1. Det årlige „Internationale ALT-OPEL træf“
Hvert års ALT-OPEL højdepunkt er vores internationale ALT-OPEL træf som går over flere dage.
Traditionen tro finder det sted i weekenden omkring Kristi Himmelfart skiftevis forskellige steder i
Tyskland eller i nabolandene.
Her mødes ca. 400-500 ALT-OPEL venner med deres køretøjer til udveksling af erfaringer, til fælles
udkørsler og til brugtdelsbørsen.

2. Regionaltræf
I mindst 25 regioner i hele Tyskland finder der regelmæssige klubaftener (stamborde) sted. Her bliver
Opel relevante problemer diskuteret, fælles udkørsler bliver planlagt og idéer og erfaringer bliver delt.
Interesserede Opel-venner har her mulighed for at kigge ind og lære en del af den store ALT-OPEL
familie at kende.
Et af vores talrige regionaltræf finder sikkert også sted i nærheden af jeres bopæl.

3. Efterproducering af reservedele
Efterproduceringer af reservedele ligger i hænderne på vores modelreferanter.
På grund af vores internationale aktiviteter står der også efterproduceringer fra vores grupper i udlandet
til rådighed.

4. Messeaktiviteter
For at fremme vores bekendthedsgrad, som kontaktperson og som træfpunkt for medlemmer er vi i løbet
af året repræsenteret med en klubinformationsstand på 15 veteranmesser.

5. ALT-OPEL brugtdelsbørs
Leder I efter ALT-OPEL dele eller vil I sælge nogen? Til dette formål har vi i vores klubblad indrettet en
sektion for køb&salg, hvor medlemmer gratis kan inserere.
En meget mere interessant mulighed er ALT-OPEL brugtdelsbørsen, som finder sted to gange om året, i
marts og september måned, i Rüsselsheim på Adam Opel AG’s parkeringsplads.
Her bliver der udelukkende solgt Opel-dele, Opel-literatur og andre Opel-ting.

Hvad kan I lave hos os?
Jeres bidrag til klubarbejdet:
Vores fællesskab lever af hver enkelts medarbejde. Vi glæder os især, hvis I kan bidrage noget til
fællesskabet indenfor følgende områder:
-

Til vores klubblad: Fortæl os om almene temaer fra Opel’s historie, om klublivet med dertil
hørende arrangementerne eller f.eks. hvad der forbinder jer med Opel.
Erfaringer med reparationer
Henvisninger til ALT-OPEL køretøjer eller ALT-OPEL dele
Henvisninger til reservedels leverandører

Hvis I føler jer fagligt kompetente og I kan lide at gøre noget for fællesskabet, så tilbyd jeres regelmæssige,
ansvarsbevidste medarbejde. Klubledelsen viser jer så mulighederne hertil.

Hvad koster medlemskabet?
Et årsabonnement koster 60,00 € (ca. 450 kr.). Hermed bliver alle omkostninger dækket, som hovedsageligt
bliver forårsaget igennem omkostninger til tryk og porto af informationer.
For nye medlemmer opkræver vi et beløb på 25 € (ca. 180 kr.) som startgebyr, for hvilket I får vores
velkomstpakke.

Mere information kan I finde her:

ALT-OPEL IG e.V.
Lothar Rindt
Hasenkampstr. 30
D-58638 Iserlohn
rindt@alt-opel.eu
Internet: www.alt-opel.eu
Bankforbindelse:
ALT-OPEL IG
Stadtsparkasse Hannover
Konto 333 100 33
BLZ 250 501 80
IBAN
BIC
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