
PRESSEMEDDELELSE 

25 år med IMC Internationaler Motorclub i Flensborg 

FLENSBORG. Den 2. maj 1987 kl. 14 blev 
IMC International Motorcaravaning e.V.´, 
siden IMC International Motorclub´ grund-
lagt  af 9 personer, registreret som forening. 

Initiativtager var den flensborgske købmand 
Klaus-Erik Ramm, som efterkom nogle ven-
ners ønske om ville ud at rejse med deres 
familie hhv. nyde et sabbatår i en autocam-
per. Dengang var en autocamper belagt 
med en høj afgift, så man dårligt havde råd 
til at købe en på danske plader. 

Ramm dannede en forening som andelssel-
skab, som eksisterer i bedste velgående den 
dag i dag. Forskellen fra dengang er, at IMC 
nu har et eget serviceselskab, som ordner 
alt fra rejser med autocamper i Europa og 
Nordafrika og sørger for forsikring, service-
ring, køb og salg af biler, autocampere og 
motorcykler, udlejning af autocamper, salg 
af tilbehør, finansiering, registrering og en 
hente-og-bringe-service. 

500 MEDLEMMER 

IMC har i dag 500 medlemmer fordelt på 30 lande i hele verden. Alle har trods forskellige 
nationaliteter en eller anden form for kontakt til de nordiske lande. Og alle har det fælles 
ønske, nemlig at have deres eget køretøj, det køretøj de har længdes efter alle årene, og 
som de kan bruge i Europa og andre lande - og oven i købet på gunstige vilkår. 

Medlemmerne i IMC er mennesker, som har deres arbejde i USA, Saudi-Arabien , Rusland, 
Indonesien, Australien, Spanien, Frankrig, Italien, Grønland, Island, Norge, Sverige og man-
ge andre lande. 

35% af IMCs medlemmer kommer fra Danmark, resten fra hele verdenen; den største del 
dog fra forskellige EU- lande. De er læger, piloter, teknikere, søfolk, oliefolk, diplomater 
osv. 

Mange af danskerne tager gerne deres bil, autocamper eller motorcykel med til Danmark, 

Klaus-Erik Ramm 



når de flytter hjem, hvorved IMC og dens medlemmer betaler flere millioner årligt til det 
danske skattevæsen. 

SERVICE 

IMC forvalter medlemmernes biler, sørger for registrering, forsikring, vægtafgift, service og 
garage. IMC skaffer autocampere, biler og motorcykler, ny eller brugt, til sine medlemmer 
med en pæn rabat. 

Selvfølgelig sælger IMC også medlemmernes biler, hvis de ønsker dette. IMC tager også 
imod biler, som medlemmer medbringer fra USA eller andre lande. 

Det har vist sig, at IMC med dette servicetilbud til medlemmerne har fundet sin niche. 

Da IMC ikke er et kommercielt foretagende men kun skal tjene omkostningerne hjem, og da 
ethvert medlem ejer en lillebitte del af serviceselskabet, er IMC så attraktiv eksempelvis 
m.h.t. vægtafgift og forsikringer, at det er billigere at eje end at leje en bil. 

RABAT 

IMC benytter sig af sine solide kontakter i og uden for Europa, når det gælder køb af auto-
campere og personbiler, nye og brugte, og får pæne rabatter, som medlemmerne så nyder 
godt af. Hvert år køber og sælger IMC ca. 90 køretøjer. 

Foreningen har 7 medarbejdere i serviceafdelingen og forvalter 450 biler, motorcykler og 
autocampere. 

25 ÅRS JUBILÆUM MARKERES 8./9. JUNI 

Fredag den 8. juni afholder IMC sin 25. generalforsamling kl. 14 i ”Weichehuus” i Flensborg. 

Om aftenen har bestyrelsen inviteret til fest med jazzorkestret ”Blå Mandag”.  

Næste dag, lørdag den 9. juni er der inviteret til heldagsudflugt med sejltur til øen Sild, hvor 
der venter den store ¯-rundtur og en frokost på fiskerestaurant Gosch. 

200 medlemmer er tilmeldt jubilæumsarrangementet, oplyser IMCs formand Klaus-Erik 
Ramm. 

Klaus-Erik Ramm fandt med IMC en niche. I dag har hans forening 500 medlemmer. Fredag-
lørdag markeres 25 års jubilæet. 

 

 

 


