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Bjarkevej 7, 1. tv. 
DK-5200 Odense V 
Tlf.! Fax: 66 1671 04 
E-mail: hk@nmmk.dk 

Redaktør Simon Marsbøll 
GI. Kongevej 16 
DK-7442 Engesvang 
Tlf! Fax: 868657 74 
E-mail: srn@nmmk.dk 

Kasserer Kim Kleis 
Tobøl Mosevej 5 
DK-6683 Føvling 
Tlf. 75 39 86 56 
E-mail: kk@nmmk.dk 

Revisor Karen Thomsen 
Industrivej 22 
DK-6070 Christiansfeld 
TIL 74 563307 

Kontingent pr. kalenderar: 
A-medl.: 220 DKK, - 250 SEK, - 235 NOK 
H-medl.: 60 DKK, - 68 SEK, - 65 NOK. 

Næstformand Morten Westermann 
Tværgade 42 
DK-5750 Ringe 

Sekretær 

Teknisk 
redaktør 

PR udvalg 

TIl. 62 62 26 32 
E-mail: mW®nmmk.dk 

Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK-8000 Århus C 
Tlf . 86753210 
Fax: 86 75 32 85 
E-mail: br@nmmk.dk 

Anton Kamp 
østergade 17, Asferg 
DK-8990 FArup 
Tlf. 86 44 32 00 

Karen Thomsen, 
TIL 74 56 33 07 
Harry Olsen, 
Tlf. 62 63 21 31 

Stof til bladet sendes til: Simon Marsbøll. 

Indleveringsfrist for stof til næste 
nummer er den 20. juni 2001. 

Tryk: Midtfyns Bogtryk, DK-5750 Ringe. 
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NORGE 
Oslo Terje 5unnaas, 

Sax 37, Hovseter, 
N-0705 Oslo 7, 
tlf. priv. 22 29 29 49, 
jobb 22 64 77 51. 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

Da larna 

Vast 
Sverige 

Christer Wiberg, 
Nydalavagen 55, 
5-903 39 UmeA, 
tlf. 090 135 607. 

Thomas Eriksson, 
Kråkbergsvagen 4, 
5-79200 Mora, 
til. priv. 0250- t 5445, 
arb. 13530. 
http://host.bip.netlnmmk
dalarna! 

Erling Holmin, 
Siviken 336, Enebo, 
5-462 91 V~nersborg, 
til. 0521-25 82 43. 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden kl. 18.00. 
Møtested mai - sept. : Rodeløkken Kafe, 
Bygdøy. Okt. - apr. : hos Terje Sunnaas. 
Ring et av styremedlemmerne på for
hånd i telfelle det er specielt program 

Jamtland Kåre Torfjåll, 
Kopparslagargrand 21, 
S-831 51 Ostersund, 
tlf. 0046 663-109595, 
mobil til. +46 703 135050 

Goteborg Matz Lundgren, 
Hoganasvågen 44, 
$-437 35 Undorne, 
tlf . 03 1-992 670. 

e-mail: marianne.barrljung@telia.com 

DANMARK 
Nord 
jy lla nd 

Randers 

Mogens Bjerre, 
Industrivej 40, 
DK-9690 Fjerritslev, 
til. 98 21 24 50. 

Anton Kamp, 
østergade 17, Asferg, 
DK-8990 FArup, 
til. 86 44 32 00. 

Midt 
jylla nd 

Klubmøde: 

Svend Thorup, 
Egeparken 10, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 86 81 3247. 
e-mail: svend.thorup@get2net.dk 
1. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift 
hos medlemmerne. 
Ring til kontaktpersonen på forhånd for 
nærmere information. 
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DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Frederikslystvej 18, 
DK-8723 Løsning, 
tlf. 75 65 04 09 
mobil t lf. 40 78 97 59. 

Sd,. Jylland Johannes Juhl, 
Undevej 8, Overjerstal, 
DK-6500 Vojens, 
mobil tlf. 40 55 27 02. 

Per Sørensen 
Industrivej 22 
DK-6070 Christiansfeld 
TIUfax: 74 5633 07 
mobil tlf. 40 56 33 07 

Vestjyl land Karl Ove Sønderby, 
SandgArdsvej 4 
DK-68S0 Tarm, 
tlf. 97 37 29 42 . 

Als Poul Iversen, 
Mosevænget 5, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf. 7447 1695. 
mobil tlf. 40 34 54 62 

Fyn Harry Olsen, 
og øerne Marsk Billesvej 34, 

DK-5672 Broby, 
tlf. 62 63 21 31, 
mobil tlf. 23 29 61 08 

Klubmøde: Sidste mandag i m~neden kl. 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
Billesvej 34, 5672 Broby, tlf. 62 63 
21 31. Ikke juli og december. 

Lolland- Dennis Hansen, 
Falster & Skovtoften 19 
Møn DK-4800 Nykøbing F, 

tlf. 54 85 93 43. 

København Teo Kaalund Guldbæk, 
Onsbjerg Alle 6, 
DK-2730 Herlev, 
tlf. 44 91 7669. 
mobil tlf. 44 43 86 99 

Klubmøde; Sidste tirsdag j måneden kl. 19.00 
Juni, juli og august, se arr. kalender 
Resten af året i: 
Medborgerhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17, indg. B 

Nordvest Max Christensen, 
Sjælland Kalundborgvej 7, 1. th. 

DK-4300 Holbæk. 
mobil tlf. 40 60 34 82 

Klubmøde: 1. tirsdag j måneden. Nærmere 
oplysninger hos kontaktpersonen. 
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N u er der sikkert flere, der ikke 
har tid t il at læse dette, for 

sæsonen er jo startet, og Mino
ren skal pudses og poleres, så 
man kan føre sig frem overfor 
den beundrende almue. Og så 
kan det ikke nytte noget, at man 
skal sidde og studere redaktørens 
klumme. Sådan var det måske 
allerede, da sidste nummer 
udkom, for dengang efterlyste 
jeg interesserede til bestyrelsesa r
bejde, og jeg har kun hørt fra et 
med lem. Og bestyrelsen er natur
ligvis meget taknemmelig for, at 
Lars Mikkelsen fra Fyn vil give en 
hjælpende hånd med vedligehol
delse af hjemmesiden. Men Lars 
og vi andre er stadig kun menne
sker, så vi behøver mere hjælp, 
og inden længe taler vi om en 
egentlig afløsning for flere af os. 
Og nu vi er ved emnet om at yde 
lidt for fællesskabet, så vil jeg 
diskret henlede opmærksomhe
den på, at det endnu en gang er 
Tordenskjolds soldater, der har 
leveret broderparten til dette 
nummer. Vi er mere end 700 
medlemmer. Hvis blot 5 % leve
rede et indlæg om året, ville der 
være materiale til ve lvoksne num
re af NORMINOR hver gang. Og 

så skulle man teoretisk set levere 
et bidrag hver 20 år for at holde 
gryden i kog ...... Ærgeligt, at der 
ikke er nogen, der læser min 
klumme, for jeg synes se lv, det 
burde give stof ti l eftertanke hos 
nogle af jer. 

I dette nummer finder du en 
stemmeseddel. Det hænger sam
men med den urafstemning, vi 
skal have om bestyrelsens forslag _5_ 
til vedtægtsændringer. Jeg vi l 
varmt anbefale, at man læser for
slaget igennem, tager stilling og 
afgiver sin stemme. Det er DIN 
mulighed for indflydelse. Du fin-
der også listen over værksteder, 
der kan lave din Morris. Hvis du 
kender endnu et værksted, der 
kan lave vores biler, og som er 
interesseret i at stå på vores liste, 
så skriv, ring, fax, e-mail ....... 
brevdue? Husk at klubben ikke 
forholder sig til priser, kvalitet og 
alt sådan noget. Hvad bladet 
ellers indeholder, finder du ud af, 
når du læser det. 



MAJ 

lørdag d. 26. 
Oldtimerløb i Gråsten. Sturn
pemarked og køretur til 
Flensburg. Forventet delta
gerantal 700 historiske køre
tøjer. Flere oplysninger på 
www.oldtimerloebet.dk og 
tlf: 74 65 06 37 eller 74 65 
13 87. Tilmelding. Deltager
gebyr. 

Lørdag d. 26. 
Tjol6holm Classic show. Til
melding senest 15 april til 
Erling Holmin, Våstsverige 
Vast Sverige 

lørdag d. 26. maj - lørdag 
d. 2. juni 
Minors On Tour arrangeret af 
Morris Minor Owners Club i 
England. Dennegang campe
res der i Tyskland tæt ved 
grænsen til Luxembourg. 
Medlemskab af MMO( et 
krav. Tilmelding til Andrew 
Salaman, 28 Oakway, Raynes 
Park, London, SW20 9JE, 
England. Deltagergebyr 30E. . 

Torsdag d. 31. 
Klubmøde kL 19.30, Nygade
huset, Nygade 23, Aabenraa 
Als og Sønderjylland 

JUNI 

Week-enden d. 1.- 3. 
Minitræf Vejle Fjord Cam
ping. Tilmelding på tlf.: 40 
78 97 59/75 65 04 09. Hyt
ter kan bestilles direkte på 
pladsen, tlf.: 75 89 52 54. 
Østjylland 

ARRANGEMENTER 

lørdag d. 9. 
Grillfest på Amager hos 
Carsten og Ulla. Mød op med 
vådt og tørt og grill. Kontakt 
lokalafdeling København for 
tilmelding. Vi starter over 
middag, ring for mere infor
mation. 
København 

Week-enden d. 15. - 17. 
Minitræf Sandager Næs 
Camping. Tilmelding hos 
Harry og Kirsten, tlf.: 62 63 
21 31 - mobil 23 29 61 08. 
Hytter og campingvogne kan 
bestilles direkte ved pladsen, 
tiL: 64 79 11 56. 
Fyn og øerne 

Tirsdag d. 26. 
Klubmøde på langeliniekajen 
ude ved iskiosken - kl. 19:00. 
København 

lørdag d. 30. 
Aalsbo Motorstævne 2001. 
Køretøjstræf med bagage
rumssa[g, konkurrencer og 
grillaften. Mulighed for over
natning i telt el. vogn. Tilmel
ding. Deltagergebyr. Flere 
oplysninger på tlf.: 87 79 22 
66. 

JULI 

Week-enden d. 13.-15. 
Sommertræf, Stevningshus, 
Kliplev. Samme sted som Blå 
Sommer (spejder) 
Ajs og Sønderjylland 

Tirsdag d. 31. 
Klubmøde ved havnen i Dra
gør - kl. 19:00. 
København 

AUGUST 

Week-enden d. 3.-5. 
Minitræf. Program følger 
senere. 
Ajs og Sønderjylland 

lørdag den 4. 
Veterantræf - kræmmermar
ked i Handest kl. 13. 

Week-enden d. 17.-19. 
Eftersommertræf ved Nordisk 
Morris Minor lager i Asferg. 
Program følger senere. 

Søndag d. 19. 
Sortpladetræf kl. 11 :00 -
16:00 ved Europæisk BiImu
seum, Fraugde Kærbyvej 
203, 5220 Odense Sø, tlf. :' 
65 95 18 80, e-mail mor
polo@worldonline.dk. 

SEPTEMBER 
Torsdag d. 27. 
Klubmøde kL 19.30, Nygade
huset, Nygade 23, Aabenraa 
Als og Sønderjylland 

NOVEMBER 
Torsdag d. 29. 
Klubmøde kl . 19 ,30, Nygade
huset. Nygade 23, Aabenraa 
Ajs og Sønderjylland 
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Generalforsamling 2001 

Ved Mets generalforsam
ling på Svostrup Kro i 

S;mon Marsbøll Midtjylland var der ca. 55 
fremmødte. Det betød, at 
generalforsamlingen ikke var 
beslutningsdygtig. Dertil 
skulle der have været mindst 
10 % af klubbens medlem
mer tilstede, hvilket ville sige 
mindst 74 medlemmer. 

Formandens beretning 
kan læses andetsteds i bla
det, ligesom det regnskab 
kasseren fremlagde. I år var 
der også en inventarliste. Der 
var ingen indvendinger. De 
tilstedeværende lokalgrup
per forta lte om årets gang, 
og fra Vastsverige har refe
renten modtaget en beret
ning, som er trykt i bladet. 
Der var en række lokalgrup
per, der holdt forholdsvis lav 
profil, og som referent vi l jeg 
på det skammeligste kun 
referere fra de grupper, der 
havde oplevet lidt. 

Oslogruppen holder pri
mustræf hvert år, og i 2000 
var der besøg fra alle tre lan
de. Ellers afholdt gruppen 
deres månedlige møder, og 
de deltog i sommertræf og 
h6sttræf. Nordjyllandsgrup
pen deltog i oktober med 
fire biler i et Morris Mini 
arrangement, og dagen efter 

var det Minorer, der prydede 
avisens sider ... gnæk, gnæk .. 
Randersgruppen afholdt 
deres traditionelle eftersom
mertræf med god deltagel
se. I Sønderjylland blev der 
afholdt træf i Skærbæk, og 
lokalgruppen er begyndt at 
deltage i en række mindre 
messer og sådan noget. De 
modtager invitationer igen 
og igen - så det fortsætter 
nok også i 2001. På Fyn har 
der også været et velbesøgt 7 
minitræf, og de har haft fle-
re smfl ture rundt omkring. 
Desuden møder de stadig 
hinanden en gang i måne
den. Det gør de også i 
Københavnsgruppen, og 
også der er der ture ud i det 
blå ligesom sidste år. I år vil 
de prøve med en meget tid-
lig annoncering, og så vil de 
iøvrigt også koble sig på en 
række arrangementer orga
niseret af andre. Sidste år 
prøvede de kræfter med en 
PR opgave i Roskilde, og de 
er klar til at løfte flere opga
ver af den slags i år. 

Under punktet »indkom
ne forslag« blev der omdelt 
et justeret forslag til ved
tægtsændringer. Bestyrelsen 
havde modtaget en række 
kommentarer fra Urban 
Matsson 
manden 
punkter, 

i Sverige, og for
gennemgik de 
hvor Urbans 
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bemærkninger var taget ti l 
efterretning. Der var et par 
spørgsmål fra salen vedr. 
brug af hjemmesiden ved 
afstemninger. Det var også 
et af Urban's forslag, men 
som teknologien er i dag, vil 
det kræve meget store 
anstrengelser at sikre en 
entydig stemmeafgivelse via 
e-mail. Bl.a. skal medlem
merne have tilsendt en per
sonlig kode, så man sikrer, at 
det kun er medlemmet, der 
har afgivet en given stemme. 
Der var flere besværligheder, 
så indtil teknologien har 
udviklet en metode, der er 
nemmere at administrere, sA 
kommer e-mails ikke i 
betragtning i forbindelse 
med afstemninger. Der var et 
spørgsmål fra salen, om 
hvorvidt generalforsamlin
gen som klubbens øverste 
myndighed ikke altid skulle 
være beslutningsdygtig. Det 
vi lle kunne give demokrati
ske problemer, i de tilfælde 
hvor generalforsamlingen 
afholdes geografisk isoleret 
fra flertallet af medlemmer-
ne ... (tjek lige den formule-
ring ..... hva'beha'r 7). Det er 
også af hensyn til fjerntbo
ende medlemmers demokra
tiske rettigheder, at der skal 
være urafstemning, hvis blot 
et af de tilstedeværende 
medlemmer ønsker det Nå, 

men det korte af det lange 
er, at de foreslåede vedtægts
ændringer bliver sendt til 
urafstemning (faktisk i dette 
nummer af NORMINOR). 

Under »Eventuelt« roste 
klubbens revisor vores kasse
rer for godt udført arbejde ! 
Der var også ros til årets 
kalender, og der var lidt 
reklame for kommende 
arrangementer. Der var ogstl 
et medlem der oplyste, at 
RUNA forsikring var interes
seret i et samarbejde med 
klubben (relevant for danske 
medlemmer). PR-udvalget 
forta lte om sin historie og 
arbejde. Det har nu eksiste
ret i f ire år. Det startede med 
en beskeden stand ved et 
stumpemarked i Fredericia, 
Danmark. Særlig dette 
arrangement, der nu afvikles 
to gange om året, har udvik
let sig til noget stort Det er 
efterhånden et helt mini
træf, og alle, der har mulig
hed, opfordres hermed til at 
møde op og få en sludder og 
en kop kaffe. Kontakt PR
udvalget, hvis du er frisk på 
at få din bil udstillet Der er 
optræk til noget med nogle 
rabatbilletter her i bladet 
Nå, men som tiden gik fik 
PR-udvalget eget budget på 
10.000 Dkr årligt Disse pen
ge er til rådighed for ALLE, 
der gerne vil yde en indsats 
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for at oplyse om klubbens 
fortræffeligheder - også 
nordmænd og svenskere ! 
Det kan derfor ikke nytte 
noget, at alle pengene bru
ges i forbindelse med Frede
ricia. Dette blev nævnt, fordi 
der har været et initiativrigt 
medlem på banen med nog
le gode, men omkostning
stunge ideer. Kort og godt : 
Kontakt udvalget og hør 
hvordan de kan hjælpe 
dig/jer. Udvalget får så man
ge henvendelser, at de umu
ligt kan deltage i dem alle, så 
er du frisk på at give en hånd 
med, så kontakt dem. De har 
stand og alt muligt. 

I forbindelse med PR
udvalgets arbejde i Fredericia 
og de der udgiftstunge ideer, 
udspandt der sig en længere 
ordveksl ing, der gjorde refe
rentens i øvrigt skrivetræne
de fingre lige så tykke som 
10 kogte Bockwurst fra Tysk
land ! Det vil ikke ske igen, 
for på diktatorisk vis vil refe
renten gradbøje den megen 
snak derhen at : Vi er alle 
engagerede i Morris'en, og 
vi har alle mange gode ideer 
om alt muligt. Ingen ønsker 
at genere andre. Der skal 
naturligvis tages behørigt 
hensyn til gruppens økono
mi, men det må ikke være en 
hindring for nye ideer. Er ide
en god nok kan vi måske 

vælge at bruge flere penge 
på den . 

Et punkt referenten selv 
ville have nævnt var, at der 
nu er fremstillet en række 
brochurer og en lille plakat. 
Materialet er t iltænkt ivrige 
medlemmer, der har lyst til at 
bruge det ti l at hverve nye 
medlemmer med. Desuden 
er den lille plakat fremsti llet i 
et eksemplar som banner. 
Dette materiale kan man få 
tilsendt, hvis man har brug 9 
for det. Desuden vil det være 
at finde på større træf og 
ved PR-gruppens arrange
menter. Når det ikke blev 
nævnt på selve generalfor
samlingen, så var det fordi 
det havde spi llet en endog 
meget central rolle i den der 
Bockwurst-debat, så alle 
havde ligesom hørt om 
de!... .... 

Alt i alt en fin generalfor
samling som ca. 680 med
lemmer gik glip af ..... 
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Formandens beretning 

Endnu et ~r er g~et, og nu 
er vi s~ samlet her på Svo-

Herluf Knudsen strup kro ti l en ny og for
håbentlig god generalfor
samling. Det forløbne år er 
efter min mening gået rime
lig godt for klubben, både 
på den ene og anden mMe. 
I styret er der sket nogen 
omrokering og en udskift
ning. Dette har ført ti l nogle 
mindre driftsforstyrrelser, 
som jeg meget beklager, 
især for dem det er gået ud 
over. Jeg er overbevist om, at 
styret i løbet af det kommen
de år nok skal få styr på tin
gene, s~ det hele igen kom
mer til at køre effektivt og 
godt. Den ene omrokering 
har I sikkert alle lagt mærke 
ti l. Det er Simon og Morten, 
der har byttet plads, således 
at Simon nu er redaktør, og 
Morten har overtaget posten 
som næstformand. Det skyl
des, at Morten ønsker at 
trække sig fra styret efter 
mange ~rs tro tjeneste, som 
jeg her vil bruge lej ligheden 
ti l at sige ham mange tak for. 
Morten står dog stadig for 
opsætning og tryk af Nor
minar samt næstformandens 
arbejde. Som man kan se af 
det her omtalte, mangler vi 
sådan set en i styret - det er 

en af de ting vi regner med 
at få på plads i løbet af året. 
Den sidste rokade er på 
distributørposten, hvor Lars 
Westermann sidste år 
bekendtgjorde, at han vi lle 
trække sig. Arbejdet, som 
Lars har endnu, skal overta
ges af vores sekretær, men 
det har taget sin tid med at 
blive klar med en overleve
ring, men jeg håber dog, at 
vi meget snart har dette 
oppe at køre igen. Vi har i 
styret valgt helt at lade distri
butørposten udgå. Udskift
ningen er sket på sekretær
posten, hvor Bendt Rasmus
sen har overtaget efter Peder 
Mikkelsen. Også her vil jeg 
bruge lejligheden til at takke 
Peder for godt, hurtigt og 
vel udført arbejde. 

I året der er gået har IT
alderen, fagre nye verden, 
eller hvad man nu vil vælge 
at kalde det, for alvor ind
hentet klubben. Som man 
kan se, har hele styret nu 
f~et E-mail adresser, og 
vores hjemmeside er blevet 
pæn og velholdt. Opdatering 
og pasning af hjemmesiden 
har Simon og Dorthe overta
get fra Lars. Tak ti l Lars for 
hans indsats for at f~ alt det
te IT værk ti l at virke. Her
med skulle et problem af 
ældre dato, som gik på at 
styrets medlemmer var svære 
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at f.! fat i, være løst til fuld
kommenhed. Der har nogen 
steder været nogen knurren i 
krogene ang.lende NMMK's 
vedtægter, og vi i styret har 
heller ikke altid været lige 
begejstrede. Derfor har vi fra 
styrets side fremsat et forslag 
om nye vedtægter for klub
ben, Der er kommet en 
enkelt skriftlig indsigelse 
ang.lende de nye vedtægter. 
Mere om dette under punkt 
5 p.! dagsordenen. 

Medlemstallet holder sig, 
trods alle prognoser og 
dystre udsigter, nogenlunde 
stabilt i alle 3 Nordiske lande, 
hvilket vi er særdeles godt til
fredse med. I Danmark for
holder det sig nemlig sadan, 
at antallet af Morrisser falder 
og falder .Ir for .!r.Uden at 
have tal for det vil jeg tro, at 
det samme er tilfældet i Nor
ge og Sverige. Man kan jo s.l 
vove det ene øje. og komme 
med den p.lstand, at det 
snart kun er klubben og 
dens entusiastiske medlem
mer, der holder liv i den deJ
lige Morris Minor. En ting 
ved medlemstallet, der kan 
gøre en urolig, er restanceli
sten. I ar st.lr der lidt over 
100 p.l den. Vi ved af erfa
ring, at en del kommer tilba
ge i løbet af .lret, og en del 
bliver udlignet af tilgang af 
nye medlemmer, men det vil-

le være særdeles rart ikke at 
have en s.ldan liste, men det 
er jo nok ønsketænkning. 

Vores PR afdel ing kører 
fantastisk godt. og er virkelig 
meget med til at udbrede 
kendskabet til NMMK og 
Morrissen. Jeg ved, at det 
kræver et godt stykke arbej
de at holde gryden i kog, s.l 
jeg vil her benytte lej lighe
den til at sige tak for god 
indsats til Karen og Harry. 

Sommertræffet, som jo Il 
var i Levanger, Norge blev -
afviklet p.l en god, behagel ig 
og hyggelig m.lde. Med 
andre ord et dejligt sommer-
træf, hvilket b.lde Simon og 
jeg kan skrive under p.l. At 
der s.l var nogle af en anden 
mening, er der jo ikke s.! 
meget at gøre ved. Heldigvis 
er vi mennesker da forskelli-
ge, men jeg tror nu nok, at 
de fleste af deltagerne har 
samme opfattelse af træffet 
som Simon og jeg. Hermed 
en stor tak til Kirsten og 
Trygve samt deres hjælpere 
for en god indsats. 

Her til sidst vil jeg s.! ogs.l 
sige tak ti l alle kontaktperso
nerne. Jeg ved godt at nogle 
af dem ligger næsten sti lle, 
og andre kører pa fuld 
damp, men et har de alle 
tilfælles. De gør eller er klar 
til at gøre et stykke arbejde 
for NMMK. 
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o 

Arsberattelse 2000 
Vastsverigegruppen 

Erling Holmin 
Nytt millennium. Ny start 

p~ sommarsasongen 
med borjan p~ Tjoloholm 
Classic. Detta fantastiskt 
vackra slott och dar man kan 
ta ett dopp i havet, om man 
~ onskar. Men ett fruktan
svart Erlingvader mot!e 055 

alia Morrisfantaster. Visst 
stammer det. Seg och t~ l ig. 

Det fanns andra bilmodeller 
som var betydligt mera tunns
~dda an v~ra Morrisar med 
eller utan husvagnar. 

Fore sommartraffen i Nor
ge, ~kte vi en tur iDalsland 
for att se om våra Morrisar 
fungerade. Det gor dom ju 
allt som oftast, aven den har 
g~ngen . Vi borjade med kaf
fe och kleng~s, vilket ar en 
dalslandsk specialitet, med 
riven 055 p~ en hembakt Dals
landskaka. Dagen till ara bjod 
agarna p~ bakelse for at! fira 
verksamhetens forsta ~rsdag. 

Darefter for vi vidare ut
efter Vanern mot Mellerud 
och stannade ti ll vid Åsnebyn. 
Denna vackra kulturminnes
g~rd fr~n 1800-talets mit! 
och som drivs av Hush~lI 

ningssallskapet. Men den 
fOrsta g~ngen man har doku
menterad information om 

platsen ar fr~n 1300-talet, 
men da var det i norska jor
de backer. De grillade kor
varna smakade fint i vårsolen. 
Har diskuterade vi ~rets I~nga 
Morrisfard, resan till som mar
traffen i Trondheim. 

Resan till och fr~n som
martraffen gick valdigt bra. Vi 
traffades p~ olika platser 
efterhand som vi kande for 
det. I dessa mobila tidevar.v ar 
det inte nAgot problem att 
hitta varandra utefter 
vagarna. Sommartråffen var 
en harlig upplevelse for alia 
055 vastsvenskar. Vilket jat!e
jobb Trygve och Kirsten hade 
lagt ner for at! vi skulle f~ ett 
trivsamt mate. Men vådrets 
makter ar det ingen som r~r 
på Det var for val at! inte 
sommartraffen intraffade en 
vecka senare. D~ hade vi tro
ligen inte kunnat ta oss over 
fr~n Ostersund p~ grund av 
de enorma regn som foll . S~ 
vi hade tur, aven med vad ret. 

Host!raffen i Ulricehamn 
som hela familien Kal lin ord
nade var aven det en hojdare. 
De hade dessutom Iyckats 
pricka in vaderieken. Sten Tel
landers gamla buss blev val
fylld med folk som njot av 
historier, vackert vader och 
skona omgivningar. Tack till 
Danskar och Norrman som 
gjorde hosttraffen til l en trev
lig helg. 
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Årsberetning fra Østjylland besøgte Himmelbjerget. 
november havde vi klubmø
de hos undertegnede - hyg
geeftermiddag ved kaffebor
det. I december havde vi 
juleafslutning hos Jens og 
Tina - hyggeaften med gløgg 
og æbleskiver. 

Per Madsen Vi har i år 2000 haft føl
gende arrangementer; 

I februar havde vi Arsmø
de. Der blev planlagt pro
gram for første halvdel af 
Aret. I marts var vi ti l bowling 
i Vejle. Denne gang gav klub
kassen en gang bøf bagefter. 
I maj havde Martin og Karina 
arrangeret en vandretur med 
besøg på Vestbirk Vand
kræftværk. I juni havde vi 
minitræf pA Sønder Ege 
Camping i Ry. Vejret var fint 
bortset fra nogle smAbyger 
og lidt tordenvejr. da vi 

En stor tak til alle der del
tog i vores arrangementer. 
Desuden var Østjylland 
repræsenteret ved træffene : 

Primus træf i Norge 
Minitræf på Tåsinge 13 
Sommertræf i Norge 
Minitræf i Sønderjylland 
Eftersommertræf i Asferg 
Høsttræf i Sverige. 

o 

Arsregnskab 2000 
PA de flg. sider kan du se årsregnskabet for 2000. 

Jeg bar gennemgAet og afstemt giro samt div. udenlandske konti og fundet dem i 
overensstemmelse med 'nopgøreIler. 

I .. ,' h ... u jeg geaDelllpet bilag og bogføriag og Ima faadet eakelte smi reguleringer. 

Resultatet for Aret 2000 er fuadet tilfredsstillende. 

~~~ 
Karen Thomsen 
Revisor 



INDTÆGTER: 
Kontingenter 
Salg kalender 
Salg video 
Renteindlægter 
Lager regulering 

'~i:~~T 
Karen Thomsen 
Revisor 

151.780,00 
100,00 

2.800,00 
377,60 

·2.602,00 

152255,60 

I:; 

NORDISK MORRJS Af/NOR KLUBS 
DRIFTSRESULTAT FOR 1/1·31/12·2000 

Jrb,Yr!dA 
Kim KII;J'>:I 
Kasserer 

UDGIFTeR 
Norminor, trykning 
Norrninor, porto 
Omkostninger Norminor 

Kalender & giro, trykning 
Kalender porto· girokort portl 
Kalender udgifter I alt 

Medlemsliste, trykning 

PR-afdeling 

Kørselltelefon 
Kontor/EDB-iJdgifter 
Porto 
Kontingent div. klubber 
Forplejning 
Revisorsalær 
Kontorudgifter i alt 

Udgifter vedr. sommertræf 
Generalforsamting 
Danskludenlandskø gebyr 
Div. omkostninger i all 

Omkostninger før afskrivninger 

Afskrivninger 

Omkostninger i alt 

Arsts overskud 

UDGIFTER I AL T 

47.530,00 
11.426,67 

58.956 67 

19.682,35 
3.361 ,50 

23.043,85 

10.97000 10.97.0,00 
GI 
m 

6.404,10 6.404 10 Z 
m 

6583,00 ., 
5648,60 

l> 3922,50 
5739,00 r 

300,00 ~ 

300,00 O 
22493,10 ., 

~ 

8069,50 
l> 3025,00 

886,00 s: 
11980,50 r 

133848.22 Z 

4645,00 
GI 

138693,22 '" o 

13~38 o 

1522SS:,60 



AKTIVER 

Omsætningsaktiver 
Kasse 
Girokonto, Danmark 
Girokonto, Sverige 
Girokonto, Norge 

Div. tilgodehavender 
Tilgodehavender bestyrelse 
Udlæg, sommertræf 2001 

Varelager 
Kasketter 
Sweatshirts 
",", 

Glas 
Askebægere 
Zippo-lightere 
Grill emblemer 
Jakkemærker 
Klæbemærker 

Inventar 
Saldo pr. 1/1-2000 
Tilgang - Computer 

Afskrivninger 20% 

AKTIVER/ALT 

Ur,.L ik~,-
Karen 1,'v", .... " 
Revisor 

NORDISK JIORR/S II/NOR KLUBS 
STATUS PR. 31/12·2000 

1190,57 
121005,12 

16696,69 
8785,65 

-1108.45 

147678,03 

3200,00 2091 ,55 

3490,00 
180,00 
350,00 
750,00 

1050,00 
300,00 
750,00 

70,00 
4936,25 11876,25 

17225,60 
7000,00 

24225,60 
-4845,00 19380,60 

181026,43 

k._1(fw, 
Kim ",c, .. 

Ka"",., 

PASSIVER 

Egenkapital 
Saldo pr 111-2000 
mts resultat 
Saldo ultimo 

Gæld 
Skyldig pr. 31112·2000 
Gæld i alt 

PASSIVER I AL T 

Ic;; 

Cl 

123579,55 m 

13562,38 Z 
13714' ,93 m 

" .. 
43884,SO r 

43884,SO ~ 

O 

" 
~ .. 
;: 
r 

Z 

Cl 

'" 
o 
O 

181026,43 
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Urafstemning 

Bestyrelsen frem
satte på general

forsamlingen 
ændringsforslag 

til klubbens 
vedtægter. 

Vi bringer her de 
nye vedtægter. 

Til sidst er der en 
stemmeseddel, 

som vi beder dig 
udfylde og sende 

til klubbens 
adresse. 

URAFSTEMN I NG 

Vedtægter. 

Kap. 1: Navn og formål. 
§ ,-, Klubben er en sammenslutning af personer med inter

esse for biltypen Morris Minar. Klubbens navn er Nor
disk Morris Minor Klubb. 

§ 1-2 Klubben har til formAl at bevare, samle oplysninger og 
udbrede interessen for biltypen Morris Minar, produce
ret ved Nuffield fabrikken i perioden 1948-1972. For
mAlet søges varetaget gennem blandt andet: 
a) Teknisk historisk informat ion 
b) Formidling af annoncer og kontakter 
c) Arrangere løb og træf 
d) Varetage interessen overfor myndigheder og andre. 

§ '-3 Sammenslutningen er af ideel og upol it isk karakter. 

Kap. 2: Medlemskab 
§ 2-1 Ret til at blive medlem har alle som støtter klubbens 

formAl. 

§ 2-2 Styret godkender nye medlemmer. Af praktiske hensyn 
ski lles mellem A- medlem og H-medlem (husstands
medlem). 

§ 2-3 Alle medlemmer er va lgbare ti l klubbens tillidshverv. 
Styremedlemmer skal være mindst 18 Ar. Stemme- og 
valg ret har alle betalende medlemmer, som har været 
medlem i mindst 3 mAneder. 

§ 2-4 Kontingent fastsættes af styret og betales ved indmel
delsen. 
Kontingentet betales forud og gælder for et kaienderAr. 
Kontingentet for det kommende Ar skal være betalt 
inden den 31. januar. Er kont ingentet ikke indbetalt 
inden 1. april, betragtes medlemmet som udmeldt. 

§ 2-5 Medlemmer der ved deres adfærd eller disposition ska
der klubben, kan suspenderes evt. ekskluderes af styret. 
Eksklusion kan ankes for generalforsamlingen. 
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§ 2-6 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. 

Kap. 3: Organisation 
§ 3-1 Styret bestar af 5 medlemmer. Formand, Næstfor

mand, Sekretær, Kasserer, Redaktør. Der vælges des
uden 2 suppleanter. Styremedlemmer og suppleanter 
vælges for 2 ar. 3 styremedlemmer og 1 suppleant væl
ges lige ar. 2 styremedlemmer og 1 suppleant ulige ar. 
Styret konstituerer sig selv. 

§ 3-2 Revisor og revisorsuppleant vælges pa genera lforsam
lingen. De vælges for 2 ar. 

§ 3-3 Ved styreskifte i utide skal det afgaende styre frem- 17 
lægge midlertidigt regnskab for det overtagende styre 
for indeværende periode. 

§ 3-4 NMMK styrets ejendele og overskud i kassen overdra
ges det ny styre ved manedsskifte marts/april. Fragtud
gifter belaster NM MK. Det afgaende styre er ansvarlig 
for et eventuelt underskud i kassen. 

§ 3-5 Styreperioden er 01-04/3 1-03 . 

§ 3-6 Formanden har den daglige ledelse af klubben. Styret 
leder og tager beslutninger i henhold til vedtægterne. 

§ 3-7 Generalforsamlingen er NMMK's højeste myndighed 
og holdes hvert ar inden udgangen af marts maned. 
Medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlin
gen minimum 1 maned før. Indkaldelsen skal indeholde 
mindst følgende dagsorden. 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Lokalgruppernes beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse. 
5. Valg af styremedlemmer og suppleanter 
6. Indkomne forslag og emner. 
7. Eventuelt. 
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§ 3-8 

URA FS TEMNING 

På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved 
almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder for
slaget. foranstående gælder dog ikke vedtægtsæn
dringer. 

§ 3-9 stk. a Ved afstemning på generalforsamlingen kan der 
bruges skriftlige fuldmagter. Der skal være en 
fuldmagt for hvert forslag eller emne der stem
mes om. 

§ 3-9 stk. b:Ved fuldmagt forstås: Bemyndigelse for anden til 
at handle i ens sted i et nærmere betegnet for
hold. fuldmagten skal gives udtrykkelig, det vil 
sige, detaljeret og skriftlig. fuldmagtshaveren er 
forpligtet til at handle efter de givne anvisninger. 

§ 3-10 3 medlemmer blandt de fremmødte vælges til valgs
tyre på generalforsamlingen. De har til opgave at 
påse at valget går som vedtægterne foreskriver det. 
Valgstyret tæller stemmesedlerne. 

§ 3-11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af sty
ret eller hvis mindst 5% af medlemmerne ønsker det. 
Indkaldelsen skal ske senest 4 uger efter at ønsket er 
fremsat, og med mindst 4 ugers varsel med angivelse 
af de punkter som ønskes behandlet. 

Kap, 4: Vedtægtsændringer 
§ 4-1 Ændringsforslag til vedtægterne kan kun fremlægges 

på en lovlig udlyst generalforsamling. forslag indsen
des til styret inden 10. december og vedlægges ind
kaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 4-2 Hvis ændringsforslaget skal kunne godkendes på 
generalforsamlingen, kræver dette 2/3 flertal blandt 
de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. 
Hvis mindre end 5 % af medlemmerne er repræsen
teret skal forslaget til urafstemning. 
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§ 4-3 Hvis et eller flere af de repræsenterede medlemmer 
ønsker det skal forslaget ikke afgøres pA mødet, men 
sendes til urafstemning. 

§ 4-4 Ved urafstemning skal forslageVene sendes til alle med
lemmer, med 3 ugers svarfrist, og anses som forkastet, 
hvis det ikke opnAr 2/3 af de afgivne stemmer. Der 
udnævnes en kontrolkomite, som bistAr styret med 
optælling af stemmesedlerne. 

Kap. 5: Opløsning 
§ 5-1 Opløsning kan kun ske pA ordinær generalforsamling 

med 2/3 flertal. Sammenslutning med andre foreninger 
anses ikke som opløsning . Ved opløsning skal klubbens 19 
medlemsliste og ejendele stilles t il disposition for tek-
nisk museum eller en veteranbil-organisation som bedst 
mulig vil varetage og føre traditionen videre . 

...... '::!~f! .. ~.t!p.?:!~'!. . ~?~I!~~ .. t~~.~'!..~?p.i . .. ~ ........ . 

Stemmeseddel 

Jeg stemmer J A til vedtægtsændringerne 

o Jeg stemmer NEJ til vedtægtsændringerne 

Medlemsnummer-:-.-------------

Navn: ----- --- ---- -------

Stemmesedlen skal sendes til klubbens adresse SENEST 14 dage efter modtagelse 
af dette blad. 



20 

KOMMENDE AKTIVITETER 

Østjylland 

Per Madsen 

øst jyllands minitræf den 
1. - 3. juni afholdes i ~r 

ved Vejle Fjord Camping, 
Strandvejen 21, 8721 Dau
g~rd. Tlf.: 75 89 52 54. Du 
finder pladsen ved at køre 
fra motorvejen afkørsel nr. 
59 (D.IC. Vejle) og derefter 
ad vej 23 mod Juelsminde. 
Ved Daug~rd drej til højre 
mod Daug~rd Strand (kryd
set ved AH Biler). Neden for 
bakken ligger pladsen p~ 

venstre Mnd. Hytter bestilles 
direkte p~ campingpladsen. 

Tak til dem der havde 
lavet Klargøringsdagen 

Da Karla og jeg var opta
get til anden side (skulle 

til gl.elevstævne i Ølgod 
Ungdomsskole), kunne vi 
ikke komme til klargøring i 
Herning. Jammen jøsses, vi 
kører da igennem Herning, 
s~ var løsningen da selvføl
gelig, at vi SKULLE IMATIE 
afsted ca 1,5 time før. Ja, ja 
var Karla nu nem at overta
le? Det siger jeg bare: DET 
var nemt. Vi kom alts~ ikke i 
vores Morris, men vi kunne 
da holde lidt væk fra de 
andre. Vi fik ogs~ at høre, 
hvad det var for en spand at 

Foreløbigt program : 
Fredag l. juni: Indkvartering 
og fælles grill. 

Lørdag 2. juni Køretur i 
omegnen, diverse aktiviteter 
p~ træfpladsen, fælles grill. 

Søndag 3. juni GMur i 
omegnen. 

Tilmelding p~ tlf. : 40 78 97 
59/75 65 04 09. 

komme i, men s~dan noget 
kan man jo overhøre. Jeg 
siger bare, det var rigtig hyg
gelig at møde jer alle igen, 
og snakken gik bare, som 
den skulle. Og der var ogs~ 
kommet nye Morrisfolk til -
det er jo godt for alle. Vi kan 
kun give de varmeste anbe
fa linger om at møde op til 
klargøringsdagen . 

Venlig Hilsen 
Karla og Erik Pedersen 
Kirkeby pr. Roslev D K 

NB. H~ber vi ses til Sommer
træf. Hvis heldet er med os, 
har vi erhvervet en MKP 
campingvogn fra 1970, s~ vi 
kommer nok med hele træk
ket fra 1970 (bil +Camping
vogn). Vi glæder os meget. 



AFHOLDTE AKTIVITETER 

Klargøringsdag i Herning 

Lørdag den 21 april var der 
igen klargøringsdag i Her-

Simon Marsbøll ning. Og igen blev det en 
hyggelig foresti lling med 
megen snak og flere 
besøgende. Der blev poleret 

og vasket. ordnet gulvtæp
per og motorru m og meget 
mere. Der var 6 bi ler og flere 
medlemmer. Nogle kiggede 
bare forbi for hyggens skyld, 
andre skulle lige se, hvad det 
hele var for noget. Alt i alt en 
god dag. 

Der poleres koncentreret 

OgslJ motorrummet kræver 
opmærksomhed 

21 



AFHOLDT E AKT I V I TETER 

Oprydningssalg hos oluf Søgård 

Iweekenden 28.-29. april 
åbnede Oluf Søgård for sal-

Simon Marsball get fra hans enorme lager af 
dele. Det var der mange der 
benyttede sig af. Vejret var 
med os, så det var et fint 

udflugtsmål. At se Olu!'s 
samling er en oplevelse i sig 
selv. I stedet for at beskrive 
den op og ned af stolper vil 
jeg lade nogle billeder for
tælle. 

De første besøgende forsøger at danne sig et overblik 
"""'-""'=I'.~1""7 Startermotorer. .. 

Afdelingen for kofangere 



AFHOLDTE AKT IVI TETER 

Gearkasser. .. 

Klubben benyttede lejligheden 
og solgte lidt varer 

Udenfor kunne 
man se på 
Morris'erne 

23 
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MINOR BE S TANDEN 

Morris Minor bestanden i 
Danmark 

20 ,. ,. 
14 
12 

" 10 • • • 
2 

• 

Hvert Ar ved denne tid f~r 
jeg tilsendt statistik over 

antallet af indregistrerede 
Simon Marsbøl/ Morris Minor i Danmark. Og 

hver gang h~ber jeg p~, at 
det voldsomme fald i bestan
den i det mindste er aftagen
de. Det har det faktisk været, 
men i 2000 var der alligevel 
9 % færre indregistreret end 
i 1999 - og det synes jeg er 
mange. Der var pr. 1 januar 
2000 indregistreret 980 
Morris Minor personbiler og 
85 varevogne. 

T. b_procentl JomoId .. ... tld ..... 
~) 

• • 
• 

• • • • 
•••• • • • • ••• 

• •• 

•• • 
• 

o ~--__ ----~--~----__ --~--~ 
1970 1975 1980 1985 1900 1005 2000 

Faldet i antal indregistrerede person
biler (ra det ene Ar til det næste 
udtrykt i procent. 

Midt i 1990'erne var faldet 
ved at stabilisere sig omkring 

DANMAR K 

5 - 6 %, men s~ kom der 
skrotordning og periodisk 
syn, s~ tallene begyndte at 
fise op og ned. Efterh~nden 
burde det have stabiliseret 
sig, synes jeg, men der for
svandt alts~ ' l 01 personbiler 
og 5 varevogne fra 1999 til 
2000. Man kunne have 
h~bet p~ det halve, men der 
er vel i det mindste Mb for, 
at der er mange, som blot er 
stillet til side og afventer 
restaurering . 

'000 • 000 
LCV .... • ..., ,. , ..... '" o 

.w. '" " .. ". " .. '" " " '" " 71 n " " 
, 

" ." , 1 " .. , ... .. 
Antallet af indregistrerede person
og varevogne fordelt p/J lJrgange i 
1995 og 2000. 

Tallene fra Centralregistret 
for motorkøretøjer er puljet 
for 5 ~ r ad gangen for de 
ældste ~ rgange, s~ i ~r kan vi 
direkte sammenligne med 
opgørelsen fra 1995. Samlet 
set er der forsvundet 45 % 
af personbilerne og 23 % af 
varevognene p~ de 5 ~r med 
skrotordning og andre p~hit 
fra Dansk Automobilhand
lerforenings stærke lobby. 

" .. 
, ... 
"" ..., 
'" "" ,.. 
,m 
7 , 
" .. 
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MINOR BESTAND E N DANMARK ~ 
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~, _" 
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-n , 
_" .., 
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Antal personbiler 11~ og 2000 
(1D4 ptfWIbIe< .. mW pt 5 6or) 

I I I il .,., .. .. " " n ,n 
F. r." r. glstr. , lngÅ r 

Antallet af indregistrerede personbi
ler i 1995 og 2000 fordelt tJA Afgan
ge. 

Det er gået værst ud over de 
nyeste årgange, hvor man 
må formode, de fleste hver
dagsbiler har været repræs
enteret. De ejere, der blot 
har haft Minoren som et hvil
ken som helst andet køretøj. 
ville have ski lt sig af med 
bilen under alle omstændig
heder, så for den gruppe kan 
tallene ikke undre specielt 
meget_ Hverdagsbilerne 
" forsvinder" ti lsyneladende, 
når de er ca. 35 år gamle_ I 
1995 var det dem, der var 
nyere end 1960, og for den 
gruppe var tabet så højt som 
24 %. Men for grupperne af 
ældre biler var det væsentlig 
lavere, og for gruppen af 
yngre biler var det væsentlig 
højere. 

Der er stadig to Minor-

ejere, der har fejl i deres reg i
streringsattest. Sådan må 
det være, for deres biler blev 
i følge oplysningerne regi
streret første gang i hhv. 
1977 og 1995, altså adskilli
ge år efter den sidste Minor 
blev solgt. Det kan man selv
følgelig være ligeglad med, 
men de to ejere går muligvis 
glip af 750 Dkr. om året. 
Nemlig hvis deres biler er 
mere end 35 år gamle, for så 
har de krav på kvart vægtaf- 25 
gift. Nå, men de har stået i 
statistikken i flere år, og jeg 
har gjort opmærksom på det 
gentagne gange, så det kan 
jo være ejerne ikke er med
lemmer af NMMK ? 

Blandt varevognene er 
der dukket to nye op i 
årgangsgruppen 1953 
1957. Den ene er vores 
egen, og det er en Minor fra 
1956. Den anden er registre
ret som en Morris Minor 
1000, og betegnelsen 1000 
kom først sent i 1956, da 
midtersprossen forsvandt, 
og de fik den nye motor på 
948 cem. Med mindre der er 
fej l i betegnelserne (og det 
er der flere dokumenterede 
eksempler på blandt person
bilerne), så er vore 1956'er 
for tiden den ældste indregi
strerede varevogn og den 
eneste med midtersprosse. 
Jeg ved dog, at der er flere 
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uindregistrerede med spros
se gemt væk i lader og gara
ger 

I ~rgangsgruppen 1948 -
1952 er der netto forsvundet 
en enkelt bil. Jeg vil næsten 
tro, at de 8, der er indregi
streret i dag, ogs~ var det i 
1995. Den ene, der er for
svundet, er en lowlighter fra 
1950, men bare rolig - den 
er ikke skrottet, men står i 
depot i Sønderjylland (eller 
hva', Johannes 7) 

DANMARK 

Som afslutning p~ al den 
elendighed som statistikken 
giver udtryk for, s~ kan man 
i sit sti lle sind glæde sig over, 
at vores klub havde 622 dan
ske medlemmer ved ~rsskif

tet og dermed var 60 % af 
alle indregistrerede Morris 
Minor i Danmark ejet af 
klubmedlemmer - og DET 
er flot I 

I ~ 20O~ 1 
Antal v. ...... 11H5 og 2000 

.1995 
(25 varebiler CIf mistet p6 5111r) 

25 
~ 

'" " . 
15 o 

slk 
10 

5 
I , . -'-, 

n .. " ",-o 
..... 2 5307 5&82 """ 68 .. 70 71 n >72 

Første registreringsir 

Antal/et af indregistrerede varevogne j 1995 og 2000 fordelt !JA årgange. 
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M I NOR REPARAT Ø RER 

Værksteds- M ed jævne mellemrum F. Tolstrup & amp; Co. 
vil vi her i bladet bringe Hellerupvej 15 B 

listen en liste over de Morris~værk- 2900 Hellerup 
steder, som medlemmer har Tlf: 39 62 30 06 
gjort os opmærksom på. Vi 
har ingen mulighed for at Centrum Autoservice ApS 
garantere kvalitet eller noget Classensgade 7 
som helst - de må I selv vur- 2100 København ø 
dere. Men vi lever i en tid, Tlf: 31421068 
hvor vi må hjælpe hinanden, 
og der er ikke mange steder, Frank Malmquist 
hvor man med ro i sjælen Torsøvej 1 
kan aflevere sin guldklump 4895 Errindlev 
til reparation, så listen er Tlf. 23 28 32 20 27 
ment som en hjælp medlem-
merne imellem. Så hvis du Natmekanikeren 
kender t il et værksted, som Stenløkkevej 29 
ikke er på listen, så send 5450 Otterup 
adressen tilos - og hvis Tlf. 6482 38 04 
værkstedet ellers er indfor-
stået med det, så kan adres- Verninge Biler 
sen også komme på klub- v. Mogens F. Nielsen 
bens hjemmeside. Vi savner Hindløkken 11 
specielt adresser i Norge og Verninge 
Sverige ! På nuværende tids- 5690 Tommerup 
punkt ser listen sådan ud : Tlf.: 64752520/ 

40282520 
The Motorshop 
v. Niels Madsen Lars Mikkelsen 
Vermlandsgade 53 Lundsgårdsvej 8 
2300 København S Lundsgårde 

DK-5463 Harndrup 
EM Auto Tlf. 64 881203 
Arnold Nielsens 
Boulevard 64 B Bartholinsauto 
2650 Hvidovre Alfred Bartholin 

Nylandsvej 12 
Ulriks Auto DK-6940 Lem 
Kongelundsvej 37 TIl. 97 341444 
2300 København S 
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L ÆS E R BRE V 

Helt fedt ... . 
Tænkte man da .. . . 

N æææ - man kan roligt 
sige, det var en bitter pil

le at sluge p~ generalforsam-
Jørn Jakobsen lingen . 

Var det virkelig rigtigt. 
ingen kunne se noget godt i 
det nye reklamemateriale, vi 
havde fremstillet. Ingen kom
menterede det - ikke engang 
formanden ! Det var da min 
helt personlige oplevelse. 
Det gi'r unægtelig stof ti l 
eftertanke I 

Jeg var ellers s~ stolt - de 
andre klubber havde nemlig 
ikke s~ gennemført et materi
ale. 

Her var den identitet og en 
profil, der om noget sagde 
Morris Minor. 

Det være sig lige fra kalen
deren .... Der jo p~ det nær
meste blev betegnet som 
værdiløs og helt ubrugelig I 
Sjovt nok var det ikke de mel
dinger, jeg modtog - her lød 
ord som: smart, anderledes 
og "den er ikke fra Brugsen 
a«. 

Heller ikke vores lille folder 
høstede s~ meget som bare et 
point. Her var ekstragevinsten 
ellers en garageplakat. 

For slet ikke at komme ind 
p~ den polemik, det nye ban-

ner skabte ... . Uha, da, da! 
Fordi »vi bare kører Mor

ris«, betyder det jo ikke, at vi 
ikke m~ profilere os professio
nelt - vel? 

Her var intentionerne ellers 
bare at gøre os mere synlige i 
den store Fredericia Hal. 

Nu er det jo imidlertid s~ 

heldigt - man kan jo bare smi
de den væk, s~ irriterer den 
ikke nogen mere Den 
kunne jo heller ikke bruges 
udendørs eller efter et reklam
efly ete. 

Konklusionen må være 
den, at skabe et godt gen
nemtænkt reklamemateriale, 
skrive teksten til, efterfølgen
de korrektur m.m., sende det 
videre til bladene - det har 
ingen værdi! 

Og s~ er den gode Morten 
Westermanns indsats slet ikke 
gjort op. 

Han har om nogen ydet et 
fremragende stykke arbejde 
for, at alt dette kunne lade sig 
gøre - overhovedet ! 

Jeg tør slet ikke tænke p~ 
det timeforbrug der ligger her 
! - tænk lige over det I 

Hvis ens arbejde overhove
det ikke er værdsat . . S~ 
skal man da tage dette til 
efterretning, ikk' 

Alle m~ være 100% til
fredse, mere kan ikke opn~s I 

Og jeg er blevet . . .. ikke 
s~ lidt klogere! 
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Nu har der været en 

del snak om en pjece 

og en poster - så vi 

bruger lige en sider til 

at vise hvor flotte de 
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2 dørs 1959. AI rust lavet. 
Alie dele haves, men adskilt. 
Glasfiberskærme. Priside 
7000,- elier bytte med andet 
af værdi. 
Henv.: Alf Nielsen 

Ellestedvej 8 
5853 Ørbæk 
Tlf. : 22160393 

Gearkasse til Morris Minor 
kr. 750,-
Henv. : Brian Lynge 

30 Flintebakken 245 
8240 Risskov 
tlf: 86 219186 

E-mail: B.Lynge@mail.dk 

Morris Minor 1000 Super 
Travelier 
Trafalgar Blue Arg. '62. 
Skal synes. Rimelig stand. 
Sælges sammen med et stort 
parti reservedele: 
- Minor Saloon i dele. 
- Minor Travelier uden karos-

seri 
- Flere nye og renoverede 

dele. 
Pris i alt 20.000,
Henv.: Fie Aagaard 

Løgstørvej 1 1 
8800 Viborg 
Tlf.: 86 61 5986 

Reservedelsbil u. papirer, 
kørende. 2-dørs, sen Argang. 
1000,-
Henv. : Torben Mikkelsen 

Tlf. 86 85 59 49 

Morris Minor 1000 Super 
2-dørs. Argang 1968. Synet 
26110-2000. 
Priside: 18.500,00 kr. 
Henv.: Hans Juhler-Kristoffer

sen, Grønbækvej 10, 
261 O Rødovre 
TIl. 3670 8520 

Morris 1000 super. 2 dørs, 
Arg. 1967. Uden plader. Far
ven er lys grA. Lidt rust i 
bund og bagagerum. Glasfi
berskærme foran, kan køre 
og bremse, et par nye blik
dele. Pris 3000 kr. 
Henv.: Fin Rasmussen. 

Mosekrogen 42. 
DK-5330 Munkebo. 
Tlf.: 65 97 79 20 

Instruktionsbog ti l BMC 
1800 sælges. Gi et bud. 
Henv.: Gitte Rasmussen. 

Margrethevej 19. 
DK-5000 Odense C. 
TIl.: 65 90 52 20 

Morris Minor 1000 2-dørs 
1968. Old English White 
med sort indtræk. Sorte pla
der. Synet januar 2001. Pris 
21.800 kr. EvI. bytte med 
Morris Minor Van elier Pick 
Up. 
Henv : Jørgen Hansen 

Bygmarken 13, 
Vindinge 
4000 Roskilde. 
Tlf.: 46 35 99 38 

1 stk . Morris Minor (1000) 
årg. 1968. 2 dørs. Lyseblå, 
synet december 2000, med 
to forskærme. Kr. 17000. 
1 stk. Morris Minor (1000) 
årg. 1968. 2 dørs. Lysegrøn, 
i perfekt stand,med tyverial
arm, virkelig flot. 
(der er 200 nr. mellem stel
numrene pA disse 2 biler) 
Leveres nysynet. Kr. 39500. 
Eventuelt bytte med Morris 
Travelier (Bindingsværk) 
Kører daglig i den lyseblå. 
Henv.: Vitus Gottlieb 

østergade 10 
DK-6600 Vejen. 
TIl. 75363503. 

Reservedele / bil sælges: 
Bagklap,Rust i bund 75,-
H. forskærm, glasfiber, 
revnet 2 steder 100,
V. forskærm, glasfiber 200,
H. bagskærm, glasl. 150,-
2 stk. gearkasse, 
gearstang mangl.,uden 
garanti, pr, stk 300,-
Himmel ti Saloon 200,-
Hylde, sort 150,-
Morris Pick Up, grøn, med 
lad, årg. 1969, synet 
07.1999. Pris: 19.999,
Henv.: Mie Pedersen og 

Bjarne Kristensen, 
Rybjergvej 62, 
7870 Roslev, 
tlf. 97 57 21 28 
evt. tlf. 97 57 1600 



Reservedele / bil sælges: SALG AF KLUBVARER Sidste nyt 
To plader V bindings- Pakke m. 9 forskellige 
værkbagdøre, brugte 25,- Morris postkort Dkr. 10,- Jakkemærke, som er frem-
2 baglygter V ~rg. 62, Pakke m. 9 forskellige stillet på fuldautomatisk bro-
glas hele, resten grim Morris postkort og deri maskine, hvor klubbens 
pr. stk. 24,75 2 klistermærker logo er broderet i de sæd-
Morris Minor Super, årg. m. klublogo Dkr. 20,- vanlige flotte farver, på hvid 
1970, Trafalgerblue, km. 1 stk. klistermærke bund. 
135.777. Total renoveret m. klubbens logo Dkr. 5,- Mærkerne t~ ler vask ved 60 
1997/1998, sf. træk, sorte nr. 5 stk. klistermærker grader. 
plader, synet jan. 2000. m. klubbens logo Dkr. 20,- PR, STK, KUN 
Kr. 32.222,- Kasket m. Morris bil, DKR. 25.00 
Henv.: Karla og Erik Peder- gI. model Dkr. 50,- Varerne kan bestilles på tlf. 

sen, Rybjergvej 76, Kasket m. Morris bil, 86 75 32 10 eller 86 24 04 31 
Kirkeby, 7870 Roslev, ny model 82, fax 86 75 32 85 eller via 
tlf. 97 571600 m. læder skygge Dkr. 60,- e-mail: br@nmmk.dk. Husk 

Hvidt askebæger m. altid at opgive medlems-
Morris Minor skrift Dkr. 35,- nummer. 
Te krus, Derefter sender jeg varer-
hvidt porcelæn Dkr. 35,- ne, vedlægger et girokort 
Drikkeglas m. hank og som du derefter betaler ved 
klublogo Dkr. 30,- først givne lejlighed, inden 8 

dage. På regningen bereg-
nes et t illæg til dækning af 
porto. 
Henv.: 
Klubbens sekretær, 
Bendt Rasmussen (se side 2) 
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Der er nærmest telefonstorm på nr. 69! 
Ja , naturligvis, del er jo i dag, at Klassisk Bil & MC 
udkommer Og Hansen har en annonce i ! 

Redakt ion og annoncer: 
Blanshoved Vej 17,4941 Bandholm 
Tlr. 54763140 - Fax 54 76 3141 

E-mail: kontakt@klassisk-bil .dk - internel: www.klassisk-bil.dk 


