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NORGE
Oslo

Terje Sunnaas,
Seterhøyvejen 17
N-1176-0slo
tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51.

SVERIGE
Norra
Sverige

Dalarna

Vast
Sverige

Christer Wiberg,
Nydalavagen 55,
S-903 39 Umeå,
tlf. 090 135 607.
Thomas Eriksson,
Kråkbergsvagen 4,
S-792 00 Mora,
tlf. priv. 0250-15445,
arb. 13530.
http://host.bip.net/nmmkdalarna/

Jamtland

Geteborg

Kåre Torfjall,
Kopparslagargrand 21,
S-831 51 Ostersund,
tlf. 0046 63-109595,
mobil tlf. +46 703 135050
Matz Lundgren,
Hoganasvagen 44,
S-437 35 Lindome,
tlf. 031-992 670.

Erling Holmin,
Siviken 336, Enebo,
S-462 91 Vanersborg,
tlf. 0521-2 5 82 43.
e-mail: marianne.barrljung@telia.com

DANMARK
No rdjylland

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

M idtjylland

Randers

Anton Kamp,
Østergade 17, Asferg,
DK-8990 Fårup,
tlf. 86 44 32 00.

Klubmøde:

Svend Thorup,
Egeparken 10, 1. tv.,
DK-8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 32 47 .
E-mail: svend.thorup@adr.dk
2. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift
hos medlemmerne.
Ring til kontaktpersonen på forhånd for
nærmere information.
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Forside. Bagside.
Fra dengang????

Ja så vi her igen.
Det var en hård nød at knække denne gang, forsendt levering af diverse materiale til bladet samt
tekniske problemer med udstyret, samt et dejligt
vejr, hvem gider sidde inde og lave et blad når det
er kanon vejr, man kunne jo køre sig en tur i stedet eller gå ud og skrue.
Jeg vil gerne opfodre til at deadline bliver overholdt, om så det er Peter eller Knud så gælder
det.
Jeg vil håbe at dette ikke kommer til at få indflydelse på nogle af jeres arrangementer, hvis så
skal jeg være den første til at beklage.
Jeg vil i denne forbindelse bede jeg om at kigge 5
ind på vores hjemmeside, den skulle gerne være - opdateret om hvad der sker i vores klub af forskellige ting.
Dette nummer bærer præg af generalforsamgling
jeg vil godt opfodre til at møde op når dette
afholdes især fra lokal side (det er for dårligt at
man ikke kan vedtage noget fordi der er for lidt
fremmødte KØBENHAVN der var medlemmer der
kom helt fra Norge for at deltage, der var flere
Jyder og Fynboer end personer fra det lokale
område, jeg er selv fra KBH og dette er min personlige mening, det er sku får dårligt at vi kun er
ca 10 personer fra det lokale område).
Det var så min mening.
Som i kan se er der mange træf som kommer til
at foregå, meld jer til dem og nyd
det gode kameratlige selskab vi dog stadig har ,
det slipper vi dog
aldrig, ha et
forår vi ses deude.

ARRANGEMENTER

Jylland
7 Maj
Jysk Fynsk Classic Autojumble. Se inde i bladet

Als & Sdr.Jylland

s. V. Sjælland

Alle møder foregår pa Nygade Huset i Åbenrå kl. ca.
19:00
Dato: 27/5,30/9 og 25/11
Mini-træf Als & Søndeqylland er d. 6. - 8. august, pw-

21-22-23 Maj
Farinstræf på Vestsjælland

gt·am kommer senere.
13 Maj
Besøg Billund Lulhavn
Se inde i bladet
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28-30 Maj
Minitræf Østjylland
Se inde i bladet
12-13 Juni
Minitræf Midtjylland
Se næste side

Fyn
Søndag 23 - 5 - 2004
køretur ud i det blå ( husk
madpakker·)
Nærmere oplysning ved
Harry TLF.232961 08
Søndag 29 - 8 - 2004
Grillaften Hos Jytte og Lars
Mikkelsen

Nærmere oplysning hos Lars
Mikkelsen
TLF. 64881203
Mandag 27 - 9 - 2004

køretur til skovsøen i
Odense
(vi tømmer ishuset )

afgang ha AJP motmcenter
høj by kl. 19,00
Mandag 25- 10- 2004
Værkstedsaften hos Peder
Mikkelsen kl. 19,30
Nærmere oplysning
64472604
Fredag 26 - 11 - 2004
Juleafslutning

Nærmere oplysning ved
Harry TLF.232961 08

se mere inde i bladet

Diverse
30.-31. Maj Græsted Pinsedamp- og biltr·æf
5. Juni Stumpemarked pa
Jysk
Automobilmuseum,
GJem. Tlf. 86 87 50 50
12. Juni
Englændertræf r Løgumklos-

ter
19.-20 .. Juni
Gavnø
29. August
Kl. 11.00- 16.00 Rindsholm.

Se vvwvv.t·indsholmkl"o.dk
13. November
Kl. 8.00 - 16.00 Heming
Stumpemarked

København
Mandag den 24. maj
København:

Smørremøde på
Sundbyvang Kl. 18.00
Mandag den 28. juni
kl. 18 København:
Køretur til malerklemmen
Kl. 18.00 Mødested kommer senere.
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Derudover· vil vi indføre en

lille tradition -nemlig en
sommerfest. Denne fest forventes afholdt d. 21 .8.04
og måske i Poul Ankers
gemakker· i skovl unde.
Skulle i have lyst til at deltage og har i nogle gode ide-

er til ture i somme1'11alvåret,
sa mød op og kom fr-em
med dem.
Vi glæder os til at se nye
ansigter.
Mange Morris hilsne1· fra

hovedstaden.
C arsten Høgsberg.

Juni 2004
Tid og sted Arrangement
Lørdag den 5. Juni 2004 kl.
15
Vartrafl den 5 Juni
2004 i Sundsvall efter

Minitræf i Midtjylland
Midtjyllandsgruppen afholder minitræf 12 - 13 Juni 2004
på Bøllingsø Camping, Kragelundvej 5, 7442 Engesvang.
Det er en lille hyggelig campingplads midt i et naturom1·ade,
der p.3 mange måder er spændende. Mange danskeres

skattekroner er investeret i et meget stort naturgenopretningsprojekt, hvor den tør-lagte Bøllingsø igen fyldes med
vand. Det er netop startet, og det bliver spændende at følge. Desuden er der· gjort utrolig mange arkæologiske fund i
omradet, og der har faktisk boet danskere ved søen siden
isen trak sig tilbage efter sidste istid. Der er et lille museum,
og med lidt held kan vi fa en naturvejleder til at fortælle om
både natur, søpro1ekt og oldtid. Det er altsammen i gaafstand fra campingpladsen. Om søndagen er der et arrangement pfl den anden side af vejen, hvor man kan se hvordan man i M inorens ungdom lavede tørv i omt·ådet.
Tørveindustl"ien ændrede området totalt, og gav livsgl·undlag for de nærliggende sma byer. Og selvfølgelig bliver der
ogsa tid til en køretur r området, grill, hyggesnak, og alt det
vi plejer. Hvis du synes det lyder inte1·essant, sa tilmeld dig til
træffet hos Svend Thorup, 86 81 32 47 senest 6 junr.
Kontakt selv Bøllingsø Camping for leje af pladsens hytter,
tlf.: 86 86 51 44. Programmet er endnu ikke færdigt, men
følg med på hjemmesiden.

Bergs.3kersmark naden,
vi traffas utanf61· grindarna
klockan 15.00.
Info: Ove Ajden. Telefon:
+46 60 56 55 90
www.nmmk.se
Intet progr·am endnu

Juli 2004
Tid og sted Arrangement
Lørdag den 3. juli 2004
Ekbackentraffen i Åkersberga
3 juli i samband med RACCs
årliga sommartraff.
Upplysningar o anmalan ti li
Urban Mattsson, +46 8 540
208 35 www.nmmk.se
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Majtræt IJct

Vi holder igen forårstræf på Vestsjælland
- 1!t2-l3 maj
·
Grydet llpvej 111, Boeslunde, Skæl kør
Træf-afgift 150 kr. - incl. mad lørdag aften
Børn u 12 år_SQ kr.
Øl - vin & vand kan købes eller medbringes ...

eller mail: minorkrogen@c.dk
A
•
Godt Nytår
Klub Vestsjælland

ARRANGEMENTER
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Besøg : Billund Lufthavn AIS
Torsdag d. 13.05.2004. kl. 19. 00.
Her er muligheden for at komme bag om facaden, og se hvordan en ny og moderne lufthavn fungerer. 1, 7 millioner passagerer ~rligt, 40.000 tons luftfragt 1700 har arbejde i lufthavnen.
Vi ser den nye terminal, de vilde og store brandbiler, og hvis det p~ dagen er ok, kommer vi
op i t~rnet. Vi skal besøge Tolderne, hvor vi vil f~ et indblik i deres arbejde med V~ben, narko, socialbedrageri, Cites effekter, fødevarer, smuglerikontrol o.s.v. P~ grund af skærpede
sikkerheds omstændigheder, skal der 3 dage før rundvisningen afleveres en deltagerliste,
med navn og adresse. Er dette noget for din nabo, din mand eller kone, din fætter eller
kusine, bagerens Ole eller dig selv, s~ tilmeld dig og dem p~ tlf. 97.162627 eller mobil
40504013.
Der m~ p~regnes et mindre deltager beløb.
Hilsen Jens Kirkeby "Vestjylland"

_9_

Besked fra Østjylland
Østjyllands minitræf afholdes som sædvanlig i Pinsen, i år d.28-29-30 M aj. Det sker på
Treide Næs Supercamp Treide Næsvej 297 7000 Fredericia tlf. 75957 183. Du finder pladsen
ved at dreje af motorvejen afkørsel 61, Vejle syd, og derefter følge vej nr.28 mod Fredericia,
ogs~ skilte mod Treide og camping. Tilmelding til mig p~ tlf. 40 789 759 ell.75 65 04 09
helst inden den 23 maj.
Foreløbig program
Fredag d.28 maj Indkvartering og fælles grill
Lørdag d.29 maj Køretu r i omegnen div. aktiviteter på træfpladsen fælles grill
Søndag d.30 maj Gåtur i omegnen.

Årsberetning Østjylland
Vi har i år 2003 haft flg. arrangementer.
l Maj havde vi årsmøde, det foregik i østjysk bowling center . Der blev ikke vedtaget andet
end at der som sædvanlig skulle være træf i pinsen.
l Juni havde vi minitræf på Hampen Sø camping & Hytteby. Lørdag eftermiddag var vi til
Lars og Jyttes bryllup ved Gjellerup kirke. Og natten mellem lørdag og søndag var der nogle
der "glemte" at gå i seng. Om de så pinse solen danse melder historien ikke noget om.
Som i jo kan se sker der ikke det helt vilde i østjyllands gruppen, men den eksistere da endnu.
Tak til alle der deltog i vores minitræf. Alle er som sædvanlig velkom ne til at deltage i dette
års træf til pinse.
Per Madsen

Formandens Beretning.

Så er der igen gået et år, hvor utroligt det end lyder, jeg syntes ikke at det er ret længe
siden jeg sad og skrev den sidste beretning. Heldigvis er året for klubbens vedkommende gået rimelig godt. l år afholdes generalforsamlingen så på opfordring her i
København, og mon ikke deltagerantallet er nogenlunde det samme, som sidst vi
havde generalforsamling på dette sted. Grundlaget for et noget kraftigere fremmøde
skulle ellers være til stede, da lokalgruppen København ikke er nogen lille gruppe; men
de sædvanlige er næsten mødt op, og nogle enkelte nye er der da også imellem. Jeg
vælger så at tolke det til den positive side, idet jeg regner med at det er et tegn på at
de fleste syntes at det går meget godt, og at der ikke behøves at laves de store
ændringer. Jeg vil også ved denne lejlighed takke Carsten Høgsberg og Jens Chr.
Jensen, for deres deltagelse med arrangeringen af denne generalforsamling.

lO

Medlemstallet holder sig trods udsving nogenlunde stabilt; men man bliver jo lige
forskrækket hvert eneste år, når man ser restancelisten, som på trods af det stabile
medlemstal syntes at vokse år for år. l år har styret nok også lidt af skylden, da girokortene desværre ikke blev rettidig udsendt; men så fik folk da også en ekstra måned at
betale i; men resultatet blev som det plejer at være, de sidste betaler sådan cirka
omkring sommertræffet Det er blevet drøftet hvordan det kan gøres bedre, og gode
gennemførbare forslag modtages gerne. Jeg tvivler dog på at der er nogen som kan
gøre det at betale regninger morsomt. Vi i styret syntes selv at vi efterhånden har gjort
hvad vi kan, for at det skal være så let som muligt at indbetale sit kontingent. Så
hermed en opfordring til vore medlemmer om at få sagen i orden til tiden næste gang.
Når vi nu har fat i kontingentet, så vi l vi fra styret, allerede nu varsle en stigning for
2005 på 30dkr. således at kontingentet i det nye år bliver på 270 dkr. og som sædvanlig, vil kursen blive fastsat i december, for derefter at holde et år frem i tiden, da der
ellers vil opstå problemer, hvis der skal justeres jævnligt igennem året, her tænkes især
på varekøb, diverse tilskud og så videre. At der så måske er nogen, der kan have både
fordele og bagdele af en fast kurs, har vi valgt at se stort på. Hovedårsagen til stigningen er en kraftig portoforhøjelse for udsendelse af NORMINOR. Grunden til at portoen
stiger, er at den Danske stat har givet tilskud til udsendelse af blade, tidsskrifter, pjecer
med mere, dette tilskud ophører per 01-04-04. Prisstigningen per blad er cirka 4 dkr.
som jo så skal ganges med 6 for at få stigningen per år per blad . Jeg kan samtidig
oplyse at vi udsender cirka 800 blade per gang. l styret har vi haft det oppe at vende,
hvad man kunne gøre i stedet for at hæve kontingentet, for eksempel udsende færre
blade måske 4 om året, finde et billigere trykkeri, eller anden besparelse; men har endnu ikke fundet noget med så stor besparelse at det kan udligne stigningen. Vi er nået
til den konklusion at NORMINOR er det samlende punkt i klubben, så vi beholder 6
udgivelser i året, og lader kontingentet stige medmindre generalforsamlingen pålægger
os noget andet.

Formandens Beretning.

NORMINOR vores gode klubblad, og som før omtalt også et af vore faste samlingspunkter,
kan godt blive bedre, blandt andet ved at der kommer flere indlæg, det er jo sådan at det er
jer vore medlemmer som bestemmer hvad der er i bladet, og så bør indlæg med mere være
hos redaktøren inden deadline, så bladet kan komme til tiden. Der har også været lidt knu rren fra Sverige over manglende svenske indlæg i bladet; men som før omtalt, skal der jo indsendes noget inden det kan trykkes. Jeg kan kun opfordre til indsendelse af materiale, for
eksempel ville det da være helt fint hvis Jæmtlandsgruppen, som jo selv udgiver blad, sendte
stoffet så det også kunne trykkes i NORMINOR. Jeg er godt klar over. at det kan være svært
med deadlines og at man skal tænke et godt stykke frem i tiden, hvis stoffet man sender skal
være aktuelt på udgivelsestidspunktet.
Fejringen af klubbens 25 års jubilæum, som vi i styret havde valgt skulle starte med sommertræffet 2003, fordi at det jo var her flest havde mulighed og tid for at komme med,
heldigvis lå fordelingen af sommertræf jo så godt at det var Norge der skulle arrangere træf- 1 1
fet, hvilket passede ganske fortrinligt da det jo var her klubben i sin tid startede. Træffet på
Sanngrund Camping vil nok af de fleste, inklusive mig selv, stå som noget særligt. en stor tak
til arrangørerne. Der var fra styrets side lagt op til at selve fødselsdagen kunne fejres i de
respektive lande, det var dog kun i Danmark der blev lavet fødselsdagstræf. og det foregik i
byen Ulstrup i Jylland, også her vil jeg gerne have lov til at sige tak til arrangørerne for en
god weekend.
l styret har det knebet for Bendt at finde tid nok til sit arbejde som sekretær, derfor blev suppleant Lars Mikkelsen indraget, og han har overtaget arbejdet med klubvarer for at aflaste
Bendt. Det har dog vist sig ikke at være helt nok, så selv om Bendt først er på valg næste år,
trækker han sig, her først på året helt tilbage fra arbejdet i styret. Der er fundet en til at
overtage pladsen, så vi ikke trækker på vor sidste styresuppleant, hvilket jeg har orienteret
ham om og fået fuld forståelse for.Den ny sekretær kommer så på valg næste år.
PR udvalget kører efterhånden sin helt egen årscyklus som består af udstilling 2 gange om
året, med diverse småjobs indimellem. Det er stadig Karen og Harry som står for hvad udvalget har lavet, også her en tak til de to. Der er ikke mange andre som har henvendt sig med
projekter som de afsatte penge (1 O 000 dkr.) kunne være til hjælp med at gennemføre.
Noget der er blevet afprøvet i det forgange år, er at Simon sammen med Anders Andersen,
som har de rigtige kontakter og forbindelser, har prøvet at udsende en pressemeddelelse i
forbindelse med at traveller. van og pick-up havde 50 års fødselsdag som blev ganske godt
modtaget, og bragt i flere af landets aviser. Dette gav en ganske god respons, så vi har valgt
at sætte disse 2 mennesker med i udvalget.
At komme i forbindelse med klubben er efterhånden blevet nemmere end at klø sig selv i
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nakken; men isæt· internettet som jo ellers er en behagelig ting giver også lidt problemer, og
det er vit·us. Bendt vor sekretær er to gange gået ned p.§ grund af vit·us, med ret så meget
besvær til følge. Jeg mener at vide at samtlige styremedlemmer efterhånden skulle være ret
godt beskyttet. Der kommer nemlig en hel del e-mail og andet skrot som bliver kasseret, er
man så uheldig at have sendt en mail hvor der er ba1·e antydning af problemet· bliver det
smidt ud uden at blive læst, Jeg håber ikke at alt for meget post er gået tabt på den konto.
Jeg kan anbefale at man ved henvendelse til os per n1ail beder om bekræftelse på at brevet
e1· set, dette gælder især ting man ikke fatventer sva1· piL El- man ikke til computer, så findes
der da stadrgvæk almindeligt brev, telefon og fax, så muligheder er der nok af.
Der har i årets løb været arrangeret adskillrge træf og møder· af vore ihærdige lokalgrupper
og andre fmetagsomme mennesker i klubben, nogle af disse mennesker har vær·et med helt
fra starten af klubben, og det er noget af det som jeg syntes gør klubben helt sin egen og
ganske unik. Til alle disse mennesker vil jeg hermed gerne overlxinge min og styrets
12
hjerteligeste tak og et ønske om endnu et herligt Mmrisår·.

Referat fra generalforsamlingen 2004.

Årets generalforsamling blev afholdt i Medborgerhuset i Brønshøj. Københavngruppen
havde sørget godt for os med buffet og alt muligt.
Formanden indledte med at konstatere, at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig,
da de krævede mindst 5% af medlemmerne, ikke var tilstede (der manglede kun 8 personer... ). Forslag skulle derfor til urafstemning.
Herluf fremlagde sin beretning, og den kan læses andetsteds i bladet. Herefter var der
beretning fra de lokalgrupper, der var repræsenterede. De fleste har et møde pr. milned, og
nogle afholder ogsil minitræf i løbet af ilret. Der har været nogen forskel pil aktivitetsniveauet i de forskellige grupper, f.eks. har der været fuld tryk pil i Oslogruppen med
Primustræf. sommertræf, høsttræf og tur til England, mens der i andre grupper har været
holdt meget lav profil. Nogle arbejder pil nye initiativer, som f.eks. en fest i Københavng ruppen.
Regnskabet blev fremlagt (se inde i bladet) og afstedkom et enkelt spørgsmilt fra salen vedr.
vores Tab og Vind konto, der stilr med et plus pil knap 14.000 dkr. Beløbet skyldes manglende bilag pil indbetalinger. Der er med andre ord ikke klarhed over hvorfra pengene
kommer, men det forventes afklaret sidenhen i forbindelse med en overdragelsesforretning
af sekretæropgaven. Det har givet en anmærkning fra revisor.
Alle pil valg accepterede genvalg, men formanden pointerede, at dette ville blive hans sidste
periode.
Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig kommer de i forrige nummer af NORMlNOR offentliggjorte forslag til urafstemning. Der var lidt snak om æresmedlemsskab, der i
dag slet ikke er nævnt i vedtægterne. Ingen tilstedeværende var imod æresmedlemskab, sil
længe det ikke kan misbruges. NMMK har indtil videre 6 æresmedlemmer ud af en medlemsskare pil ca. 750.
Nedenstilende forslag fra Carsten Høgsberg blev fremsendt for sent til at blive offentliggjort
i NORMINOR:
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen for NMMK til at indgå en aftale med Nordisk
Morris Minor Lager, hvorved medlemmer af NMMK på lige fod med aut. værksteder får
tildelt 20% rabat. Hvis der ikke er tilslutning til forslaget. vil jeg gerne fremsætte dette
forslag: NMMK opretter en indkøbsring. Denne indkøbsring modtager bestillinger fra
klubbens medlemmer og laver det samlede indkøb i England. Dette kunne være hver 14 dag
eller en gang om måneden.
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Referat fra generalforsamlingen 2004.

Begrundelse for forslaget ·
Det burde være i alles interesse, også Nordisk Morris Minor Lagers, at vi som medlemmer af
en klub, som har til hensigt at bevare Morrisen i en ordentlig stand, kan opnå samme rabat
som aut. værksteder Hvis du har et aut. værksted yder Nordisk Morris Minor lager 20% i
rabat. Denne rabat burde klubben kunne forhandle hJem til sine medlemmer V1 bør kunne
hjælpe hinanden med at vedligeholde vores biler til en rimelig fomuft1g pns. Jeg er godt klar
over, at Nordisk Morris Minor Lager skal have dækket deres udgifter ved import, men det

tror jeg nu også de gør selvom de giver os 20% i rabat. Vi må huske, at det ikke er alle, som
kører i Mornse1; som er medlem af klubben, og de betaler saledes stadig fuld pris, idet ordningen kun tilfalder klubbens medlemmer.

14

forslaget afstedkom en lang debat, der til tider løb helt af sporet. Referenten vurderede de
følgende bemærkninger som de væsentligste :
Anton Kamp, Nordisk Morris Minor Lager, forklarede forretningsstrategien, der basalt set går
ud pJat beholde flest mulig Morris'er på vejen. Kun derved sikres et eksistensgrundlag for
producenter af reservedele. Strategien kræver omkostningstung produktion og lagerføring af
sjældent solgte dele, da man ellers risikerer Morris'er afhændet eller skrottet, når en vital del
ikke længere kan skaffes. Desuden kræver fmretningsstrategien, at der bruges megen tid på
pe1·sonlig rådgivning, sa kunderne nemt kan reparere og vedligeholde deres biler i stedet for
at afhænde dem og få sig en anden hobby. Denne strategi resulterer i højere priser end
f.eks. hos englænderne, der kun forhandler de let omsættelige sliddele med den største fortjeneste, og ikke giver sig af med kunderadgivning. Hvis en kunde hos dem ikke forstår· at
reparere brien, eller de ikke forhandler en vital del, så er det bare ærgerligt for kunden. På
sigt vil en sådan kunde skille sig af med sin Morris.
Denne del af af Anton's argumentation var der stor forståelse for. Imidlertid var de1· ikke
forståelse for, at de letomsættelige sliddele, som englænderne sælger ca. 50% billigere end
Nordisk Morris Mrnor Lager, ikke også skulle kunne sælges billigt via f.eks. en internet
hjemmeside til de kunder, der· rkke behøver særlig vejledning. Det blev dog påpeget af et par
deltagere, at en mekanikers for·tjeneste bl.a. baseres på, at han kan købe reservedele med
rabat. Fjernes elle1· reduce1·es denne indtægtsmulighed, vil det blot resultere i højere timeløn,
så man kommer til at betale alligevel.
Under alle omstændigheder er det i dag fuldstændig problemfrit at handle via internet, og
der er rkke lang leveringstid. Bestyrelsen blev derfor af nogle opfordret til i NORMINOR at
oplyse om indkøbsmuligheder pa nettet, mens de1· var andre, der di1·ekte advarede mod det
(. ... det er ikke altid let at være bestyrelsesmedlem. ..). Det blev r denne forbindelse bemærket, at det star alle medlemmer frit at sende et indlæg til NORMINOR med disse informationet·.

Referat fra generalforsamlingen 2004.

Det blev på generalforsamlingen konstateret, at Nordisk Morris Minor Lager ikke vil give en
generel medlemsrabat Skulle der være medlemmer, der samlede deres indkøb via en enkelt
person, der ikke behøvede tidskrævende vejledning, så kunne denne personkreds forsøge sig
med en forhandling. Herved kom Carsten Høgsberg's andet forslag i spil, nemlig vedr. oprettelse af en indkøbsforening hvis aftale om rabat hos Nordisk Morris Minor Lager ikke kunne
opnåes.
En indkøbsforening i klubregi blev afvist af bestyrelsen, da det vil kræve en momsregistrering
og deraf følgende merarbejde. Desuden ville det ikke være attraktivt med en momsregistreret
forening sammenlignet med individuelle indkøb, idet en forening køber varer uden moms,
der i England er 17,5%, men sælger med den nationale moms, der i Danmark er 25%. Privat indkøb takseres derimod med den engelske moms. Forholdene med afgifter og indkøb i
Norge og Sverige blev ikke debatteret på generalforsamlingen.
Forslaget bliver ikke sendt til urafstemning.
Under punktet "Eventuelt" blev der talt om PR-udvalgets arbejde i forbindelse med stumpemarked i Fredericia og de nye medlemmer det resulterer i. Desuden blev der talt om forskellige forsikringer, og bestyrelsen blev opfordret til at kontakte Runa Forsikring og få afklaret
mulighederne for de danske medlemmer. Bestyrelsen fortalte om, at den længe har ønsket
at sende en opmærksomhed til de medlemmer, der har været med i NMMK i 25 år. Imidlertid er klubbens historiske oplysninger om medlemskab gået tabt for de første ca. 1O år, og
da tidligere medlemmer jævnligt bliver genindmeldt under deres gamle medlemsnummer, vil
der være nogle, der efter adskillige års fravær, igen optræder med deres oprindelige lave
medlemsnummer, og derfor fortæller medlemsnummeret ikke meget om hvor længe, man
har været medlem. Det er heller ikke muligt at holde styr på f.eks. hvor mange træf klubbens
750 medlemmer har deltaget i, og det vil derfor kunne virke stødende, hvis nogle hædres
mens andre bliver overset. Der vil derfor blive arbejdet med en løsning i form af et diplom
eller lignende, som nogle medlemmer så uretsmæssigt vil modtage.
Og så var der kaffe og et stykke kage ....
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DRIFTSRESULTAT FOR 111-31112-2003

INDTÆGTER:

UDGIFTER:

Kontingenter

184.224,00

Salg kalender

llO,OO

Renteindtægter
Lager regulering

256,77
4.082,63
4.000,00
0,00
13.788,13

Reklameindtægter
Gaver
Tab og vinds konto

Nonninor, trykning
Nom1inor, porto

Omkostninger Nonninor
Kalender & giro, trykning
Kalender porto- girokort porto
Kalender udgifter i alt
Medlemsliste, trykning

Medlemsliste, Porto
Medlemslister udgifter i alt

"'

<{

"'
~

z

"'w

Omkostning~r

før afskrivninger

Afskrivninger
Omkostningerialt
A rets overskud

Karen ! hornsen
Revisor

.l/.

KiffiKle!s
Kasserer

:si

22.785,36

5.218,00
4.708,60
1.404,02
4.763,45
4.746,00
52,00
500,00

Udgifter vedr. sommertræf
Generalforsamling
Dansk1uden!anske gebyr
Div. omkostning~r i alt

?/.,,,

12.432,50
10.352,86

Kørsel/telefon
kontor/EDB-udgifter
Div. forsikringer
Porto

Kontorudgifter i alt

lkEGTur::~

J 1.335,30

9.845,00

Forplejning
Revisorsalær

_2})6.46!,53

72.244,85
6.630,55
4.704,75

PR-afdeling

Kontingent div. klubber

"'

50.593,75
21.651,10

UDGIFTER J ALT

9.845,00

21.392,07
45.280,00
8.938,00
1.200,50
55.418,50
193.021,08
16.818,00
209.839,08
-3.377,55
206.46! ,53

~J

t

NORDISK MORRIS MINOR KLUBB
STATUS PR. 31 / 12-2003

AKTIVER:

PASSIVER:

Omsætningsaktiver:
Kassebeholdning
Girokonto, Danmark
Girokonto, Sverige
Girokonto, Norge

6.390,07
9.768,42
67.592,24
12.999,00

96.749,73

-12,99
1.048,00

1.035,01

Varelager:
Postkort
Kasketter
Lædereaps
Sweatshirt
Krus
Glas
Askebæger
Zippo lighter
Grill emblemer
Jakke mærker
Klæbemærker
Reveremblemer
Vægur
Annbåndsur
Jubilæumsvarer
DK / N I S

0,00
2.810,00
27.450,00
0,00
0,00
60,00
780,00
0,00
5.665,00
1.350,00
2.200,00
2070,00
125,00
5250,00
20725,00
640,00

69. 125,00

Inventar:
--saido pr. 1/ 1-2003
Tilgang - Nyt EDB + div.

56.060,47
0,00

Afskrivninger 30%

-1 6.818,00

Div. tilgodehavender:
Udlæg bestyrelse
Tilgodehavender - varesalg

al
~

::.::
VI

z
Cl

w

er:

AKTIVER /ALT

ltfA_

~lU~

Karen l hornsen
Revisor

Egenkapital:
Saldo pr. 1/1-2003
Arets resultat
Skyldig pr 3111 2-2003

209.529,76
-3.377,55
0,00

206.152,21

56.060,47
39.242,47
206.152,21

1LK1m ~~
e1s
Kasserer

PASSIVER /ALT

206.152,21

Urafstemning
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g'
o
_w

~

"'q
o

5:-

J8

g

~

"'å~"
" 3

a-~g:
o-

a-•
_
",

,.

,!loo

2

-"-

•

~

~o

J'

o

§ 2-7
styre.

<

o

Begrundelse til fmslaget
Det har aldrig før væ1·et nævnt i vedtægterne
hvorledes udnævnelse af æresmedlemmer foregar,
der har blot vær·et en mundtlig overlevering fra
forrige styre om hvad man gør, man kan kalde det
en slags uskreven lov, den vil vi nu gerne have på
tryk så alle ved hvmdan det for·egar.

"o.~

Forslag fra styremedlem Kim Kleis.
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At der i NMMKs vedtægter tilføjes følgende.
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Ær·esmedlemskab tilbydes styr·emedlem§ 2-8
mer der har siddet i styret 1O år eller mere.
Begrundelse til forslaget
Som en slags tak for arbejdet, samt en slags lokkemad fm at fa styremedlemmer til at tage en ekstra
tørn i styret. Styremedlemmer hænger jo ikke ligefrem på træerne.
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At der i NMMKs vedtægter tilføjes følgende.

Brug kuponen på næste side til din
afstemning,
Sæt et kryds i ja eller nej
Send den til Formanden

Arsb e r e t n i n g

Oslo

Årsberetning fra Oslosruppen for 2003
Året begynte kaldt og primustreffet var lagt til overgangen mellom februar og mårs. Vi
hadde Skikkelig vintervær og som vanlig stilte Danmark opp med en god delegasjon som
hungret etter riktig norsk vinter. Her fikk de også sett elgen på nært hold.
Etter primustreffret brukte vi mye tid på å planlegge og tilretteleggejubileumstreffet som
skulle arrangeres på Sanngrund ved Skarnes i juli. Vår 1.1 . ekspert Ole Østby gjorde her en
stor innsats for å få I.T.-biten opp å gå -og det fungerte perfekt selv om noen av oss litt
mindre datakyndige var litt nervøse av og til.
Sommertreffet gikk greit og vår egen Olav Bjørge ble utnevnt til Æresmedlem NMMK.
Gratulerer!!! Det ble arranger! lwsUreiTpå Hvasser. Det var et flott opplegg Anki og Roar
fikk av stabelen - og her fikk vi besøk av mange fra Sverige.
Vi var også 6 biler i England på det store Van og pick-up-trefTet påAvoncroft museum.Vi
takker Urban for et flott opplegg. Vi var også godt representer! på et meget hyggelig
Julebord i Vårgårda.Vårt egetjulemøte ble som sedvanlig avholdt hjemme hos familien
Bjørge i
Aurskog medjulemat ,lotteri og hyggelig selskap. En verdig avslutning på et innholdsrikt og
trivelig Morrisår.
Vi har ellers avholdt våre vanlige klubbmøter den første tirsdag hver måned,med etjevnt
godt fremmøte.

A 707
Terje Sunnaas

Forslag fra Styret :
At der i NMMKs vedtægter ti lføjes følgende.
§ 2-7 Æresmedlemmer udnævnes af et enigt styre.

JA0

NEJD

Forslag fra styremedlem Kim Kleis.
§ 2-8
Æresmedlemskab tilbydes styremedlemmer der har siddet i styret 1O år eller mere.

NEJD
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SOMMERTRÆFFET

2004

--~~----------------

Sommertræf
14. - 18. juli 2004 i Ringe
Kirsten og MortC'n Wf:'stermann

i ha1· reserveret hele
omradet, sa der skulle
være rigeligt plads til alle

V

mand.

Velkommen til
sommertræffet
2004. Træffet bli20
ver i år afholdt på
Midtfyns Fritidscenter, som ligger
på Søvej, lige midt
i Ringe by.

carnpingpas. Dvs. at hver
enkelt deltager rkke behøver
bekymre sig om det.
Vr har ikke nogen træfafgift Vi lm forenklet prrser-

ne, så de er som flg.:
Plads, incl. strøm
Voksne
Børn u/ 14 år

30,50,25,-

Overnatning på
campingpladsen
l

For at lette administrationen
har klubben faet et fælles

\

Svømmehallens åbningstider:
formiddag: kl. 10.00- 12.00
Eftermrddag: kl. 15.00 - 18.00 (kun man - fre)

(

'

SOMMERTRÆFFET

2004

~

---------~~~

Alle priser er pr. døgn.
(Piadsprisen er den samme,
selvom man ikke behøver
strøm og gælder både camp ingvogn, telt. teltvogn
o .s. v.)
l prisen er ineluderet fri
adgang til svømmehallen i
den offentlige åbningstid .
Som du kan se på over-

sigtskortet vil NMMK-camp
være placeret bagved Hallen .
Her vil der være opstillet pavilionner og grill til fællesgrillning om aftenen onsdag fredag. Her vil ligeledes være
campin gareal for »natteravnene« . Vi vil ikke undlade at
gøre opmærksom på at
almindelige campingregler
også gælder for dette område.
På området vil der også

være plads til at stille et antal
Merris'er op, så interesserede udefra har mulighed for
at se dem.

Lørdag aften
Vi vil som sædvanlig arrangere middag lørdag aften .
Det vil foregå i Hallens cafeteria og består af en buffet
med forretter, forskellige
stege med tilbehør, des. serter, samt kaffe og the.
Herefter vil der være 2 1
musik og dans.

Prisen for buffet'en:
Voksne
150,Børn u/ 14 år
60,Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes på
stedet.
Priser på drikkevarer:
Vin 1/1 fl.
99,Vin 1/ 2 fl.
56,ØI
18,Vand
11 ,Der vil i år også være
mulighed for at få en stor
morgenbuffet i cafeteriet.
Den skal bestilles aftenen
før, senest kl. 20.00.

Prisen for morgenbuffet:
Voksne
45,Børn u/ 14 år
22,50

SOMMERTRÆFFET

2004

mod Odense

Her foregår
NMMK's sommertræf

mod
Svendborg

22

Sådan
finder du vej
Kommer du ad motorvejen over Fyn, d1·ejer du
af ved afkørsel 49, mod
Svendborg. Efter ca 13
krn kommer du til rundkørslen ved Ringe Nord.
Her dreJer du ad 1. vej til
højre (Odensevej). Den
følger du ca. 600 m og
drejer trl høji'e ad
Floravej. Her finder du
Midtfyns Fritidscenter

l

l

l

\
\

Tl LM EL Dl NGS BL A NKET
SOMMERTRÆf

Medlemsnummer

Morris Model

2004

Årgang

Navn
Adresse
Postnummer

By

Land

Telefon
Mobiltelefon

Vi ankommer den

Vi reJser den

Antal døgn

a 30,- kr
a 50,- kr
a 25,- kr

Antal voksne
Antal børn u/ 14 ar
Telt

Teltvogn

Vi ønsker nattero

Campingvogn

Hytter/vandrerhjem
(afregnes med Midtfyns Fritidscenter)

Vi er »natteravne«
Min Morlis deltager i:

Midtlag lørtlag aften

Antalbørn.Li/ 14.år

a 150,- kr
a 60,~ kr

Fællesfoto

a 75,- kr

Træ.fmærke

a1SO,-kr

Antal voksne

23

Åben klasse
Original· k_lasse
Kræver. certifikat

Tilmeldingen sendes senest den 15. juni til:
Morten Westermann, Tvæ1·gade 42, 5750 R111ge

Antallet af indregistrerede Morris Minor i Danmark

Antallet af indregistrer·ede Morris Minm i Danmar·k
Det danske Cenhalregister for Motorkmetøjer har igen opgjort antallet af indregistrerede
Morris Minm i Danmark. Tidligere har vi fået oplyst antallet opdelt pa 5 puljede argange ad
har fmskudt sig fra det ene lu- til det næste. Vmes henvendelse har uden tvivl
gangen, der

sa

voldt dem store anstrengelser med deres antikver·ede database, og i det hele taget var det
kun muligt at få opgørelser ved et årsskifte. Nu har de fået en opdateret database, og de
kan levere dagsaktuelle opgørelser 1

24

Pr. 22 mans 2004 var der 997 indr·egistrerede Morris Mmor r Danmark. Det er bare 9 styk
mindre end pr. 31 december 2002, og det giver den laveste tabsprocent nogensinde
observeret fra det ene år til det næste, nemlig 0,8%. Se det var nok værd at fejre (evt. med
en kølig pilsner·... ?). M.3ske er vi ved at have nået et vendepunkt ? Det kunne være meget
spændende, hvis et svensk og et nmsk medlem ville undersøge, om det også var tilfældet
hos dern.
Siden vi nu kan se antallet af de overlevende ha de enkelte i~n·gange, så skulle vi næsten
studere det lidt nærmere. Der e1· nogenlunde overensstemmelse mellem forskelle i antal
overlevende og salgstallene fra det ene år· til det andet. Dog er der mange flere af de nyeste
årgange end man urnrddelbart skulle forvente ud fra antallet af solgte brier
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Figuren viser antallet af overlevende personbiler i 2003 (dog opgjort i marts 2004) sammenholdt med hvor mange der blev solgt de enkelte ar

Antallet af indregistrerede Morris Minor i Danmark

Når de nye årgange tilsyneladende er overrepræsenterede, så kunne det skyldes, at en
M inor's gennemsnits levealder som dagligbil er omkring 35 år. Derefter er det kun liebhaverbiler, der bliver passet godt på - dagligbilerne bliver skrottet. Men det ser nu ikke ud til at
være hele forklaringen. Overlevelsesprocenterne fm gruppen af de nyeste argange ligger·
omkring 6 % efter 33 - 37 ar, men da de æld1·e å1·gange var ligesti gamle, var der forsvundet

flere af dem, så der kun var et par procent tilbage. Det betyder, at efterhånden som årene er

gået, er interessen fo1·

Minaren steget. Man kan måske sige, at vore biler nåede at blive klassikere inden de - som alle andre almindelige biler - blev skrottet. Ejerne har simpelthen
kunne sælge dem- også selvom de var r·ustne og på andre mader udtjente.

Overlevende efter 2..3-37 år
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...

. .. .
2000

Figuren viser overlevelsesprocenten for personbiler efter 33-37
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•

2006

ar.

De data, vi har til rådighed, giver kun mulighed for at sammenligne overlevelsesprocenten
for de 33- 37 år gamle personbiler· tilbage til 1989. D.v.s. de ældste biler i denne sammenligning bliver årgangene 1952 - 1956, men der har JO været Mon·is Minor i Danmark siden
1949, hvor der blev solgt 63 stk. Og det er faktisk interessant at se på de helt gamle
argange, for de oplever tilsyneladende en strgende popular·itet. Nu er der altså ikke mange
biler at lave statrstik på, men det er bemærkelsesværdrgt, at de gamle arganges overlevelsesprocenter er relativt høJe, årgang 1949 undtaget.

Antallet af indregistrerede Morris Minor i Danmark

Over l €"'/E: l ses pr ocE':flt
personbiler pr. 22 marts 2004
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Figuren viser overlevelsen for personbiler fordelt på 3rgange.
Det spiller sikkert en rolle, at vi i Danmark 11ar· en ordning, hvor biler fra før 1960 kan fritages
for syn hvert andet år, og i stedet nøJeS med et syn hvert 8 år. Desuden kan biler indregistr'et
første gang før april 1958 få historisk korrekte nummerplader. Det gør de ældste årgange mere

inte1·essante, men, som man kan se af kurven, så fmklarer· det ikke de lave overlevelsesprocenter i f.eks. 1955. Det kunne også spille en rolle, at de tidligste årgange i sm tid var utrolig
svær·e at få fat i. Man skulle have særlige behov for overhovedet at få lov til at købe en bil r
Danmark i ar·ene efter kngen. Det betød, at nar· det endelig lykkedes at fa fingr·ene i en brl, Sil
blev der passet r·igtig godt på den. Restnktionerne blev lempet først i 1950'erne, og der blev
solgt mange biler r 1953 og 1954. Drsse biler havde ejerne måske sparet op til i 15 år, sa de
blev uden tvrvl passet og plejet, og at dømme efter det antal, der er dukket op i garager og
lader, så hat· de for mange af ejerne stadig 1·epræsenteret en værdi stor nok til at deponere
dem frem for at skrotte dem. Det kan have givet en højere overlevelsesprocent end senere. l
dag har enhver student sin egen bil, og moderne bilejere har et meget afslappet forhold til
biler- det er en brugsting pa linje med tøj, computere og alt muligt andet. Men sådan var det
altså ikke dengang M inoren var ung.

Antallet af indregistrerede Morris Minor i Danmark
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Samtlige årgang 1950 p. t. indregistreret i Danmark mødtes til sommertræf i Norge, 2003 !

Ved årsskiftet talte NMMK 638 danske medlemmer. Med 997 indregistrerede biler betyder
det, at mindst 64% af ejerne er organiseret hos os. Jeg skriver "mindst" fordi der er flere,
der har mere end een indregistreret Morris. Det er nu helt imponerende, at 2 ud af 3 Morris'er tilhører et klubmedlem, og man kunne fristes til at læne sig ti lbage i stolen og glæde
sig over den stadige fremgang klubben oplever. Men i virkeligheden er det jo nu, hvor vi
topper i popularitet, at vi er bedst rustet til at forankre vores succes, og dermed fremtidssikre vores eksistens. Det skrev jeg lidt om for et år siden i NORMINOR nr. 3, maj -juni 2003,
så der er vel ingen grund til at gentage det, men blot nøjes med igen at opfordre medlemmerne til at være mest muligt aktive på Morris-fronten, så vi bliver både set og hørt i
omverdenen. Fuld skrue på charmen !

~

ARRANGAMENTER

-----1~-----

Invitation til dig, din bil og din familie
St. Bededag d. 7 maj
Som de foregående år, vil der blive afholdt autojumble ved Jysk Automobil museum i Gjern.
Pladsen vil være åben fra kl. 10.00 og vi slutter ca. kl. 16.00. Der er på pladsen mulighed for
at købe øl, vand, pølser·, is o. lign., men medbragt mad og drikke er som sædvanligt meget
velkommen.
Der vil være præmier til nogle af bilerne, dette vil blive afgjmt ved en afstemning blandt
publikum "Peoples choice". Til dette vil der være præmier i følgende klasser: US biler, Engelske biler, Europæiske biler samt Veteranbiler. Samt publikums præmie ved lodtrækning.
Vi vil fmsøge at få parkeret hensigtsmæssigt på pladsen, således at alle kan være på pladsen, og alle kan forlade pladsen når de ønsker det. Vær derfor venlig at følg de anvisnmger l
får af "parkeringsvagterne".
Sidste år deltog over 250 biler fra de mange bilklubber, der er· indbudt. Vi håber at ligeså
28 mange vil gøre turen til Gjern i år, vi har prøvet at lave en aftalt om godt vejr..
Alt dette koster penge, derfor vil der blive opkrævet Kr. 15,- pr. person i entre, biler og børn
har selvfølgelig gr·atis adgang ..
Med MG hilsen, og en god 2004 sæson til alle.

Søren Ma1·tin Sørensen
Jydsk-Fynsk Classic Autojumble

Minitræf i Midtjylland
Midtjyllandsgr·uppen afholder minitræf 12 - 13 Juni 2004 på Bøllingsø Camping, Kragelundvej 5, 7442 Engesvang. Det er en lrlle hyggelig camprngplads midt r et naturområde, der på
mange mader er spændende. Mange danskeres skattekroner e1· investeret i et meget stmt
naturgenopr·etningsprojekt, hvor den tørlagte Bøllingsø igen fyldes med vand. Det er netop
startet, og det bliver spændende at følge. Desuden er der gjort utrolig mange arkæologiske
fund r ormadet, og der har faktisk boet dansker·e ved søen siden isen trak sig trlbage efter
sidste istrd. Der· er et lille museum, og med lrdt held kan vi få en naturvejleder til at fortælle
om bade natur, søprojekt og oldtid. Det er altsammen i gå-afstand fra camprngpladsen. Om
søndagen er der et arrangement på den anden side af vejen, hvm man kan se hvordan man
i Minmens ungdom lavede tørv i omrc3det. Tørveindustrien ændredemmadet totalt, og gav
livsgrundlag for de nærliggende sma byer. Og selvfølgelig bliver der· også tid til en køretur i
om1·ådet, grill, hyggesnak, og alt det vi plejer. Hvis du synes det lyder inte1·essant, så tilmeld
dig til træffet hos Svend Thorup, 86 81 32 47 senest 6 juni. Kontakt selv Bøllingsø Camping for leje af pladsens hytter, tlf.: 86 86 51 44. Programmet er· endnu ikke færdigt, men
følg med på hjemmesiden.

ARRANGAMENTER

Indbydelse til :

LØRDAG D. 12-6 - 2004 FÅR VI BYEN TIL AT OSE AF ENGELSK
CHARME FRA GAMLE ENGELSKE KØRETØJER.
ALLE ER VELKOMNE HVAD ENTEN DET ER MED BIL ELLER
MOTORCYKEL.
ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ MARKEDSPLADSEN HVOR DER VIL
BLIVE SERVERET GRATIS KAFFE OG RUNDSTYKKER FRA KL. 8.00.
HEREFTER VIL DER BLIVE OFFICIEL T ÅBNt:T KL.lO.OO.
VI HÅBER PÅ AT KUNNE TRYLLE LIDT ENGELSK KUL TUR OG
HYGGELIG SAM VÆR FREM.
MAX DEL T AGERE 120 DERFOR GÆLDER FØRST TIL MØLLE PRINCIP.
TILMELDING SENEST D. 6- 6-2004 VED BENT JESSEN
TELEFON : 74744483 - LØGUMKLOSTER
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Sorteladetræf

Eumpæisk Automobilmuseum
Fraugde Kær·byvej 203
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 95 18 80
Fax: 65 95 18 82

automuseum@ofir.dk
15 august 2004
kl. 11.00- 15.00
Europæisk Automobilrnuseum.
3'søndag i august 2004 gentages succeen med Sortpladetræf l Emaljetræf, for 9'gang.
Tr·æffet er· for· alle køretøjer med de gamle emaljenummerplader·, save l sorte, papegøje, gul
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samt grønne.
Ideen med et sortpladetræf er at markere at ældre køretøjer og sortplader hører sammen,

samt forsøge at
bevare så mange indrcgist1·erede køretøjer, som muligt på emaljeplader.
l 2002 og 2003 deltog op mod 125 køretøjer med de gamle nummerplader i træffet. Kom
og hjælp til, det
er en fælles opgave med Sortpladetræf.
Der udleveres en fribillet til museet, pr. deltagende køretøj, der er indt·egistreret på de gamle
Emalje
nummer·plader. Træffets deltagere stemmer· om hvilket køretøj der skal modtage pokalen,

som årets
Sortpladekøretøj 2004. En stemme pr. kmetøj.
Det er i dag muligt fm kmetøjer før 1958, at få smte nummerplader igen, ved indregistrer·ing. Et sortpladetl·æf viser interessen f m sorte numme1·plader, samt indikerer ønsket om at veteran køretøjer
skal have mulighed
for at erhverve sorte plade1·, ikke kun op til 1958, som i dag, men helt frem til april 1976,
hvor den sidste
sortplade, blev udleveret.
Vel mødt
Europæisk Automobilmuseum.
www.autom useu m. d k

Restanceliste 2004
7
58
116
195
306
390
484
A /14
A 841
A 849
A 900
A
A
A
A
A
A
A

A
A

MiniSeven C!ub Swev. Lars Altvag
Trude
Bøe
Roar
Bjørge
Jesper Petersen
Vestergaard
Bjørn Bo
Hansen
Aksel S.
Andersen
Claus
Hansen

Lone

1.:3orgstrøm

Lars
Teo Kaalund

Westermann
Guldbæk
Rahbek Pedersen
Junge

Mogens

902

Sven

1003

Bent
Tommy Per

A 1094
A 1163

Søren

A 1319

Flemming

A 1322
A 1481

1485
A 1563
A 1647
A 1662
A 1670
A 1668
A

A 1673

A 1677
A 1747
A 1820
A

1897

A 1981
A 2144
A 2148
A 2212
A 2289
A 2296

A 2303
A 2318
A 2319

A 2330
A 2341
A 2349

A 2358
A 2371
A 2408
A 2436
A 2440

2466
A 2470
A

A

L4ts~

A
A
A
A
A
A

2492
2500
2506

2520
2523
2527

2575
A 2576
A 2590
A

A

~~~:5

A 2596

Hans Jørgen
Steen B.
Søren Kjul Fiil
Thomas
Benny
Sven-Erik
Svend Erik
Gun-Helen
Verner
Tummas T
Vicky
B.
Kaj
Jæv R.
Flemming
.John
Christina
Jim Juel
Troels
Elisabet
Søren
Per l ngerslev
Jørgen

Per
Svend-Erik
Christina Pihl
Henrik
Evald Flemming
Johan Frirnann
Kent
Ca n
Eva
Jan 0ølvmg
Bjørn
Hans
Claus Kjefdgaard
N. J. Ejendom
Jimmy
Frank
Lasse
Hans Ole
Søren Vemer
Anne KJrstme
Jørgen H.

A
A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A
A

A
A

LUnd

A

Jensen

A

Rasmussen
Nielsen
Sandfe!d
Nielsen
Paetch
Wolff
Christensen
Wijkstrom
Hansen
Ellevold
Jensen
Gardi
Juhl Mau
Dyrekilde
Andersen
Weis-Fogh
Overgaard
Nielsen
Kronborg
Hansen
Rath!eff
Jensen
Albertsen
Næser
Jørgensen
Henriksen
Christensen
Larsen
Olsen
Rasmussen
Nielsen
Eriksson
Åkesson
Stevnsborg
N!elsen
Fosstveit
Gormsen
Iversen
Mejer
Brennholm
Kristensen
Thomsen
Olsen
uani-N!elsen
Schmiclt

2597
2609

2613
2616
2620
2627
2655
2656
2658
2667
2674
2675
2701
2721
2723
2729

2/35
A 2753
A 2768
A

2769

A 2771
A

2/12

A 2778
A
A
A
A

2781
2782

2789
2/92

A 2796
A 2799
A
A

2800
2801

A 2804

2808
A 2818
A 2820
A 2824
A 2831
A

A 2832

2835
2836
2838
2839
2844
2845
A 2858
A 2859
A 2866
A

A
A
A
A
A

A
A
H
H
H
H

2872
2816

655
2435
2827
2889

Henrik
Theis

Lars
Klaus
Michael
Palle
Sven
Gabriel
Flemming
Hans
Daniel
Klaus
Steinar
Allan
Steen
Martin
Bo

Lasse
Ole
Sofie
Martin Stampe
l h om as
Hans Hennk
Rene
Christian
David
Mette
Marcus
Merete
Jacob
Henrik
Morten
Bent
Marco
Allan Wie
Nan
Erland
Camilla
Rolf
Thomas
Mikkel
Tore
Winnie
Arne Bosse
Marie-Louise
Jan.
Bent
Torben
Peter Hermann
Bent Juel
Marlene L
Uar1a
Jens Bjarke

Petersen
Himmelstrup
Westergaard
Møller-Kristensen
Jacobsen
Brodersen
Moesgaard
Larsen
Platz
V6lker
Ljungcrantz
Grønbech
Næss

Ki.ihne
Dahl
Gunnarsen
Th1ngvad
Olsen
Petersen
Mygind

Thomsen
Larsen
1-redenk.sen
Jensen
Uldahl
James
Llndqwst
Andang
Ros s
Cnatting!uS
Mølbak

uue
Jensen
Schumann
Nielsen
Glerup
Nyhus
Højrup
LOvgren
Thiel
Poulstrup
Boge
ChnSI!Bnsen
Me1er
Breuning
Friberg
Christiansen
Kristensen
Madsen
Nielsen
~uus

Larsen
Hansen

Finder du dit navn her på listen og har du betalt,
så kan det være fordi at dit navn l medlemsnummeret
ikke er fremgået af indbetalingen. l så fald
ev
vi dig fremsende kopi af din kvittering til NMMK.
Hvis du fortsat vil være medlem at klubben bedes
du indbetale dit kontingent llUrtigst muligt, ellers
vil du blive slettet af medlemslisten og dette er det
sidste NORMINOR du har modtaget !

bed.
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l anledningen af Nordisk Morris Mi nor Klubb's 25 ars jubiiæurn, har vi valgt at fremstille en
rneget smuk jubilæurnsplatte. Den er lavet i et meget begrænset oplag og er derfor dørnt til
at blive et rigtigt samlerobjekt. Da det JO snart er JUl, \jah' tiden løber utroligt hurtigt, var
dette måske en oplagt gaveide til ntorrisentusiasten.

Platten koster D.Kr 250,00

N.Kr 268,75

S.Kr. 295,25 +porto til forsendelse.
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Askebæger i glas nted klublogo i bunden
Askebægeret sælges for D.Kr 60,00

N.Kr. 64,50

S.Kr 71,00 +porto trl forsendelse.

Jubilæumskrus, sort med sølvskrift
På ydersiden er NlviMK's logo, samt teksten' 25 års JUbilæum 1978·2003 og en nydelig fire
dørs Morris Minor.
Kruset kan erhverves for D.Kr 65,00 N.Kr 69,75 S.Kr 77,00 +porto til forsendelse.

Caps i læder med forskellige Morris Mi nor
Fås i mange forskellige varianter. Low Light, Split Screen, 2-dørs, Pick-up, Cabriolet, Van og
Traveller i forskellige farver

Prisen for caps'en er D.Kr 150,00 N.Kr 161,25
S.Kr 177,25 +porto til forsendelse.

SALG
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KLUBVARER

Caps i rødt stof med Morris

Det er ved at være sidste udkald hvis du vil sikre dig en af de "gam~
le" caps i stof. Vi kører pa absolut
sidste vers, der er kun nogle få stykker tilbage, så er det slut, de vil
ikke blive pwduceret igen.
Prisen er kun D.Kr. 50,00 N.Kr. 53,75 S. Kr. 59,00 +porto til forsendelse.

Caps i blå stof med læderskygge

Egentlig var det slut med denne model, men pludselig dukkede der
en stak op, ganske vist kun i
Cabriolet model, men dette er en virkelig god og gedigen caps til en
fornuftig pris.
Kan erhverves for D.Kr. 60,00 N. Kr. 64,50 S. Kr. 71,00 +porto til forsendelse.

Nationalitetsmærke m. klubnavn

Dansk, Norsk eller Svensk nationalitetsrr1ærke, lige til
at klæbe pa bagsmækken af din MorTis. En god og
nydelig ting som er fremstillet efter ide af
Holf Kjeldsen.
Her kan alle være med, kun D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50
S. Kr. 6,00 + porto til forsendelse.

Klistermærke m. klubbens logo
Leveres i pose m. 1 eller 5 stk. Det er altid rart at have et ekstra
klistermærke.

Pris for pose m. 1 stk. D.Kr. 5,00
Og med 5 stk. D. Kr. 20,00
forsendelse

N.Kr. 5,50

N.Kr. 21,50

S.Kr. 6,00

S.KL 23,75 +porto til
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Vi kan også tilbyde engangslighter.e og kuglepenne. Hvis du køber dem enkeltvis koster de
pr.. stk. D.Kr.
10,00 N.Kr. 10,75 S.Kr 12,00, men hvis du bestiller et sæt, altsa kuglepen og lighter.
koster det kun
D.Kr. 15,00 N. Kr. 16,00 S.Kr. 18,00 +porto til forsendelse. Kuglepen og lighter er fremstillet i farverne
rød og bla, med jubilæumsskrift og klublogo piltrykt i sølv.
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T-shirts m. jubilæumsskrift og klublogo
Flot T-shir.ts i sort. 100% bomuldsstof m. påtrykt skrift og logo i
sølv. Salget er gået over al forventning, så
derfor er. der. kun str. M og børnestørrelserne K 1 50 samt 4/6
tilbage.
Prisen er kun pr. stk. D. Kr. 75,00 N.Kr 80,50 S.Kr. 88,50 +
porto til forsendelse.

pa

Den meget flotte gra T-shirts m. tekst
engelsk og tegning af en 2-dørs Morris Minor.,
fremstillet i 100%
bomuld. Kan vaskes igen og igen uden at forandre sig. Fas i størrelserne S, M. L, XXL, 811 O
og 12114.
Pris for voksen str. D.Kr. 120,00 N.Kr 129,00 S.Kr. 142,00
Børnestørrelser koster D.Kr. 100,00 N.Kr. 107,50 S. Kr. 118,00 +porto til forsendelse.

Morris vægur
Morris væguret er fremstillet af gamle hjulkapsler, så derfor kan kvaliteten godt variere
lidt, men vi bestræber os pa at kapslerne er i
en rimelig god kvalitet Værket er et junghans
Quartz urværk ti11,5 volt batteri. Viserne maler
95 mm og viser bade timer~ minutter og sekunder.
Vil pynte på ethvert kontor, hobbyværksted eller lignende.
Pris D.Kr. 125,00 N. Kr. 134,25 S.Kr. 148,00 +porto til forsendelse.
Armbåndsur med Morris logo og påskriften Morris
Uret er fremstillet i stallignende metal og monteret rned læderrem.
Uret koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S.Kr. 295,25 +porto til
forsendelse.
Reveremblem m. klublogo
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Fremstdlet i forgyldt metal, logoen er ilagt hard emalje i klubbens farver. Emblemet måler ca.
20 mm Ø,
monteret med en sommerfuglelås.
Pris D.Kr. 30,00 N.. Kr. 32,25 S.Kr. 35,50 +porto til forsendelse.

Jubilæumsemblem 1978-2003, 25 ar

Grillemblem, som vist på denne grill
Emblemet måler 58 mm Ø, er i forgyldt metal, l
hård emalje og forsynet m. to huller til skruer, en rigtig flot ting som vil pynte på enhver

Morris.
Pris D.Kr. 125,00 N.Kr. 134,50

S.Kr. 148,00 +porto til forsendelse.

Flotte Morris postkort. Send din familie eller venner en lille hilsen på et af vores flotte
postkort. Leveres i poser med 9 forskellige postkort, eller pose med 2 stk klistermærker og 9
forskellige postkort.
Pris for 9 forskellige postkort D.Kr. 10,00 N.Kr. 10,75 S.Kr. 11,75
Postkort og 2 stk. klistermærker D.Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,50 +porto td forsendelse.
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Stofmærker med klubbens logo

Flot maskinbroder·et stofmærke til at sy på tøjet eller· andet sted. En virkelrg god kvalitet.
Pris D.Kr 25,00 N.Kr. 27,00 S.Kr 29,50 +porto trl forsendelse.
Henned bestiller jeg følgende klubvarer, som ønskes tilsendt med post hur·tigst muligt Efter
modtagelsen betaler jeg det medfølgende gimkort, ved først givne lejlighed inden 8 dage
Jeg ønsker at få tilsendt nedenstaende klubvat·er.
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Dato

l

2004

Medlemsnummer .·

Navn.:

Adresse.:

Postnummer.:

By.:

---······~·--

Land.:

Obs. Varerne tillægges gebyr· til dækning af porto, Post Danmarks takster.
Varekøb over D.Kr. 300,00 N.Kr. 330,00 S.Kr 360,00 sendes pr postopkrævning.

Varer bestilles hos, Lars Mikkelsen Lundsgårdsvej 8 5463 Hand ru p.
Tlf. 64 88 12 03, E-mail larsmikkelsen@mail.dk
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A-2913
Gunnar lnggårde
Kalibrinken
647 91 Mariefred
Sverige
A-2914
Thorleif Nordh
Havregatan 20
466 33 Sollebrunn
Sverige
A-2915
Bjarke Nonnann
Johannesen
Tuttevegen 54
4355 Kvernaland
Norge
A-2916
Jan Knudsen
Langasen 13,
Holmstrup
4450 jydei'Up
Danmark
A-2917
Erik Dyhr Ander·sen
Elnasvej 8
3370 Melby
Danmark
A-2918
Elise Gug-Kjeldsen
Store Kongensgade
108, 1. th.
1264 København K

Danmark

A-2919
Carsten Nielsen
Sigerslevvestervej 33
3600 Frederikssund
Danmark

A-2920
Jørgen Sirnonsen
NørTemøllevej 1O Ø,
Snogbæk
6400 Sønder·borg
Danmark
A-2921
Ole Jørgensen
Bramdrupvej 40,
Gravens
6040 Egtved
Danmark
A-2922
Jess Andersen
Egå Møllevej 5
8250 Egå
Danmark
A-2923
Kurt Ottosen
Tybjerglillevej 39
4160 Herlufmagi
Danmark
A-2924
Lars Larsen
Chr·istiansgade 105
5000 Odense C
Danmalt

A-2925
Villy Christiansen
Engdalen 12
521 O Odense NV
Danmark
A-2926
Eny Vilhelmsen
Søndergade 66,
Br·askov
8783 Hornsyld
Danmark
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A-2927
Tommy Eskildsen
Grejsdalsvej 24
7100 Vejle

Danmark
A-2928
Gjerluf Hansen
Gastrupvej 1O
6630 Rødding

Danniark
A-2929
Elisabeth Joan
Trolidalen
Bokeveien 21
Postboks 146
3162 Andebu
Norge

KØB

SÆLGES
Ny Morris Miner motor.
Kun brugt til den1onstration
i skole.
Aldrei srddet i en bil.
Kr 4000.
Henv. F Wodschovv
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Tlf. 45 87 23 32
E-rnail
fin n. vvodschow@_Q_<::_t2neJ. dk
Eller
MFS@Aalholm-skole .dk
Atention: Mrchael Strand

Oprydningssalg
1) Morris Mino1·
2) Motor + Gearkasse 950

ccm
3) Morris 1000 Super
Motor + Gearkasse
Fm-og bagskærme ( Fiber )
Starter + dynamo
Kør·ebare dæk med fælg
Div. indhæk : blå-sol"t -rød
Bagtøj ok.
Div. cromdele.
+ Mange andr·e dele. Ring
hvis du mangler dele til din
Morris.
1.stk MorTis 1000 super
ar·gang 1961, kan startes

men med t·ust i bund.
Ovenstilende sælges til b rl lige penge '
Tlf.: 86882707 ( Lars)

&
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Købes
Rusthi d01"stykket/vinduesl·amrnet· købes, god stand
Evt. købes ogsa gulvtæppe og komplet
.
sædebeklædning/stue i lysblå , ring med et trlbud ...
Henv. tlf 60 60 60 30 eller hans@dal.dk
Hans Dal Pedersen, 8000 Århus

Morris Minor 1000
Traveller 1970
Bilen e1· ok-et overkommeligt projekt.
Pris Kr 8.000
Tlf privat 74 72 09 90
Tlf arbejde 74 72 81 46

Pete1· Mathiesen
Morris Mi nor Super 1969
Flot og velholdt lyseblå med
lædersæder og jydebog
køre1· jævnligt, dette pt·agt
køretøj som sidst et· synet

2002 sælges for den uhørte
billig pris af Kr 35.000
Henvendelse bedst efter
kl. 19.00 på Tlf 86 38 10 94
Allan Tmp Stendyssevej 30
8586 Ørum Djurs
E-Mari
a llantorg@tiz.illi.dL

Nu saljer vi vår alskade
Traveller 1962,

En fin bil i originalskick,
veteranfbrsakrad, hb.styrd.
svart m rOd
vinylkladsel, lungerar fint,
besiktigad ht-03 u.a., nytt
batteri, garagerad
och lite kord de senaste fem
a1·en. Finns i Hasselby,
Stockholm. Pr·is 38.000 SKr
Carl Åkesson
08-80 38 77
08-642 70 05
070-642 70 05

KØB

&

SALG

c

Cl)
:lo.

&

......

~

ro

"C

~

"C

-n::s
..... ··...... E
Cl)

:lo.

Cl)

11'1
11'1

cv

:lo.
Sælges
Modeller 1/43 GORGI
Morris
Morris
Morris
Mmris

Minor
Minor
Minor
Mi nor

1000 bmdmodel i spec box 2 dørs.
Serie 11 2 dø1·s
1000 Van reklame modeller
1000 Traveller

Morris Minm Convertible
Diverse bøger
Operation Manuel 1000/Super/Serie 11/Ser·ie MIM
Magniticent Morris Miner af (Max Horvat) 112 sider
Morris Minm The frrst 50 years af (Ray Newell) 128 sider
MOlTis Mi nor Exporing the legend af (Jan Pressnell)
168 sider·.
A016. Tlf. 22 96 51 56
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Afsender:
Nmdisk Mon·is Minor Klubb

BjarkesveJ 7, 1. tv.
DK-5200 Odense V
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