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Har vi din 

e-mail? 

Se bagsiden
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Bestyrelsen

Formand  Simon Marsbøll, Gl. Kongevej 16, DK-7442 Engesvang, Tlf. +45 8686 5774, Mail: sm@nmmk.dk

Næstformand Kim Arne Fjeld, Syrgjerdinga 13, Trønnes, N-2480 Koppang, Tlf. +47 9005 4531, Mail: kaf@nmmk.dk 

Kasserer  Lars Petersen, Tolderlundsvej 84, 2. th., DK-5000 Odense C, Tlf. +45 3093 6140, Mail: lmsp@nmmk.dk

Sekretær  Harry Olsen, Vedtoftevej 10 A, Vedtofte, DK-5620 Glamsbjerg, Tlf/fax: +45 6345 0040, Mail: hbo@nmmk.dk 

Redaktør   Søren P. Villadsen, Højløkkevej 46, DK-7100 Vejle, Tlf. +45 2960 7990, Mail: norminor@nmmk.dk

Kontingentet udgør pr kalenderår                             Normal betalingsfrist er 1. februar
A-medlemmer har alle fordele og rettigheder med klubbladet:  DKK 330,- | SEK 350,- | NOK 330,- | € 44,-
H-medlemmer har alle fordele og rettigheder uden klubbladet: DKK 150,- | SEK 170,- | NOK 150,- | € 20,-

Danmark:  Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3364712
Sverige:  Länsförsäkringar Bank  9023 6756534 
Norge:  DnBNOR  7877 08 12029

Klubbladet, nyhedsbreve via mail og hjemmesiden
Klubbladet NORMINOR udgives 5 gange om året i et oplag på 900 stk pr nummer:
Nr 1 Januar-Februar Deadline for indlæg er 1. december
Nr 2 Marts-April Deadline for indlæg er 1. februar
Nr 3 Maj-Juni  Deadline for indlæg er 1. april
Nr 4 Juli-September Deadline for indlæg er 1. juni
Nr 5 Oktober-December Deadline for indlæg er 1. september
Indlæg til alle medier sendes til redaktør Søren P. Villadsen på norminor@nmmk.dk 
Teknisk redaktør er Peder Mikkelsen, Pejrupvej 30, DK-5560 Årup, +45 2126 4052, dr-morris@live.dk
Tryk: SkårupGrafisk

PR Udvalget og andre udvalg
Se hjemmesiden. Spørg eventuelt hos sekretær Harry Olsen.

Klubvarer
Link til Web shop på hjemmesiden – se under ”Klubben”. 
Personlig betjening: Dorthe Frier Hansen, +45 8686 5774, dfh@nmmk.dk

Forsidebilledet
Mia och Sören Kallin på kul picknick med skällande hund! Foto: StenTellander.

Nordisk Morris Minor Klubb, Gl. Kongevej 16, DK-7442 Engesvang
CVR-nr. 33828462
Stiftet i Oslo den 18. september 1978
www.nmmk.dk Mail: info@nmmk.dk
Medlem af Motorhistorisk Samråd (MhS)

Det tog lang tid i dette forår at få stoppet 
saltudlægningen på vejene og få regnen til at 
skylle det væk igen. Her på Vejle-egnen kørte 
man stadig med salt 31. marts …
Her i påsken er vejret og vejrudsigten meget 
bedre og med forsidebilledet af Mia og Søren 
i den svenske sommerskov, er humøret steget 
betragteligt!

Generalforsamlingen
I en forening er generalforsamlingen vigtig. 
Årsberetningen sammenfatter såvel aktivite-
terne som bestyrelsens holdninger og tanker 
om klubbens fremtid. Medlemmerne klapper 
og/eller kommenterer og giver tilbagemel-
dinger. I dette nummer af klubbladet fylder 
referat, formandens beretning samt regnska-
bet meget. Hvis I ikke var med eller ikke fik 
givet alle kommentarer og gode ideer til os i 
bestyrelsen, så tøv ikke med at sende en mail 
til f.eks. info@nmmk.dk 

Din mail-adresse på bagsiden
Meget er nemmere for klubben via mail 
end via telefon og postvæsen. Derfor gør vi 
denne gang en indsats for at få medlems-
kartoteket opdateret med nye og eventuelle 
ændrede mail-adresser. Den mail-adresse vi 
har stående til dig, er udskrevet på adresse-
labelen bag på bladet. Skriv til webmaster@
nmmk.dk  Belønningen er blandt andet, at 
du så vil modtage vore nyhedsbreve.

MhS – Motorhistorisk Samråd
Jeg får meget materiale fra MhS og meget 
kunne være relevant at bringe i bladet. Det 

bliver dog gang på gang lagt til side, når 
klubbens egne historier kan fylde bladet. 
Derfor vil jeg opfordre til, at interesserede 
selv opsøger informationen på hjemmesiden 
www.motorhistorisk.dk eller på facebook 
www.facebook.com/motorhistorisk 
Det kræver ikke at man selv er på facebook 
for at se MhS-indlæggene!

PR i Fredericia
Forårets udgave af Fredericia messen var 
rigtig flot besøgt. PR-udvalget siger: ”Tak for 
besøget!”.

Maj måned byder på 4 træf – fordelt med 
én uges mellemrum. Så er træf-sæsonnen 
for alvor i gang.

Generalforsamlingen i god ro og orden
Af Redaktør Søren P. Villadsen

Velbesøgt stand på Fredericiamessen 21. -22. marts 
2015. Foto: Ole Sejrup

NORMINOR
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2015
Maj
Weekend 1.-3. - Vårtreff Røros
Vi prøvesmaker sommertreffets middag på Trollkroa.
Se mere på www.nmmk.no 
Weekend 8.-10. – Pingvintræf
Pandekagehuset, Haderslevvej 462, 6200 Aabenraa. 
Kontakt Jørgen, 4054 7000.
Weekend 15.-17. – Majtræf i Gryderup
Gryderupvej 111, 4242 Boeslunde. 
Kontakt Yvonne 2160 8707.
Pinsen 22.-24. – Pinsetræf
Gudenå Camping, Bolundvej 4, 8740 Brædstrup.
Kontakt Per Madsen 4078 9759.
Søndag 31. – Køretur på Fyn kl 10:00
Mødested: A P Motorcenter, Hollufgårdsvej 1, 5260 Odense S. 
Kontakt Ida og Frede 4086 3859.

Juni
Fredag 5. – Grundlovsdag
Fællestur til Wedelslund Gods v/Galten – se side 6.
Weekend 12.-14. – Minitræf Fyn
MC-Camp Fyn, Rudmevej 3A · 5750 Ringe. 
Kontakt Morten 4042 2632

Juli
Weekend 10.-12. – Sommertræf Norge
På Røros. Se side 8 i Norminor nr 2, 2015 og www.nmmk.no 
Torsdag 23. – Rosenhaven v/Snaptun 18:30
Østjylland arrangerer besøg på Overbyvej 6, As, 
7130 Juelsminde. Kontakt Inga 2976 9465.

August
Weekend 31.7.-2.8. – Sønderjyllandstræf
Vikær Strand Camping, Dundelum 29, Djernæs, 
6100 Haderslev. Kontakt Per Sørensen 4056 3307.
Torsdag 6. – Fredericia Brandstation 17:00
Mødested Prangervej 7, 7000 Fredericia og senere til 
grillaften på Trelde Næsvej 131.
Weekend 14.-16. – Eftersommertræf
Lørdag 29. – Møde på Fyn kl 18:00
Grillaften hos Per og Inge. Tag selv mad med.

September
Mandag 28. – Møde på Fyn kl 19:30
Hos Kirsten og Morten, Tværgade 42, Ringe

Oktober
Weekend 9.-11. – 20 års jubilæumstræf
Vor søsterklub i Tyskland har jubilæum i år.
Se invitationen på hjemmesiden.
Weekend 17.-18. – Bilmesse & Brugtmarked
Besøg NMMK’s stand på messen i Fredericia.
Torsdag 22. – Besøg hos Grethe og Jørnn Rathleff
Samlingen af Primus, karbidlamper og bl.a. flagermuslygten.
Østjylland inviterer til Højen ved Vejle kl 19:00.
Mandag 26. – Møde på Fyn kl 19:30
Hos Lars og Jytte, Vesterlaugsvej 16, 5690 Tommerup

November
Torsdag 19. – Årsmøde, Snaptun, Østjylland

December
Søndag 13. – Gløgg & Æbleskiver, Sund

Kalenderbladet – se også www.nmmk.dk 
Fra NMMK Østjylland, Per Madsen

Gudenå Camping øst for Brædstrup er igen 
valgt til Pinsetræffet.
Vi har reserveret samme skønne plads helt 
ned til Gudenåen på campingpladsen. Adres-
sen er Bolundvej 4, 8740 Brædstrup, Tlf 7576 
3070 og mail: info@gudenaacamping.dk og 
hjemmesiden er www.gudenaacamping.dk 

Campingpladsen stiller fælleslokale og 
grillkapacitet til rådighed. Fælleslokalet 
er møbleret med borde og stole.

Vi bliver i år budt velkommen af det nye 
værtspar på campingpladsen. Anna og Hen-
ning har solgt pladsen til Helle Levring og Ole 
Vinther. De er også jyder og Anna har sagt 
god for dem J

Programmet vil i øvrigt blive sammensat 
efter følgende skabelon: 

Fælles grill fredag aften – husk maden selv.

Køretur lørdag kl 10. Fælles foto og hygge 
ad libitum.

Køreturen går til den nu helt fritlagte gamle 
jernbanebro, hvor Simon vil fortælle om 
arbejdet og betydningen for åen og livet i 
samme. Køreturen forlænges i år til Bryrup, så 
vi kan se Veterantoget og jernbanestationen.

Fælles grill igen lørdag aften og vi gentager 
det udbytterige amerikanske lotteri. 

Søndag morgen er der fælles morgenmad 
arrangeret af campingpladsen. Det koster 
40,- kr og er inkl en lille én til Pinsesolen og 
inkl en gåtur med forfriskning. Tilmelding om 
lørdagen.

Afslutning i løbet af søndagen. 

Det er gratis at fiske i Gudenåen fra Camping
-pladsen – så husk fiskestangen, hvis det er 
fisk, der skal på grillen!

Hvis der er spørgsmål, så kontakt Per Madsen, 
tlf 4078 9759 eller Søren Villadsen, mail: 
villadsen@mail.mira.dk – også med tilmel-
dingen som helst imødeses senest søndag 
den 10. maj 2015, tak. 

Vi glæder os rigtig meget til et afslappende, 
interessant og hyggeligt Pinsetræf sammen 
med jer!

Pinsetræf i Brædstrup 23.-25. maj 2015  

Fra Pinsetræffet 2013, hvor vi også var på Gudenå Camping.



Af redaktør Søren P. Villadsen

For første gang i meget lang tid, så bringer 
vi i dette nummer – side 28 - en helsides an-
nonce. En hel side i 4 blade pr år + på hjem-
mesiden koster DKK 2.000,-.
 
Formand for GF Veteran, Hans Hansen, 
sætter gerne en annonce op til de enkelte 
klubber med et relevant bil-billede på. I vort 
tilfælde blev det en usædvanlig flot Morris 
Minor 1000, 2 dørs, årgang 1957 – nå, ja, 
eget af undertegnede.
 
På Fredericiamessen omdelte GF Veteran 
desuden deres hovedbrochure som vises på 
billedet ved dette indlæg.
Jeg har spurgt Hans Hansen, hvor det bil-
lede er kommet fra. Han oplyser at det er et 
bureaubillede, som grafikeren i GF Forsikring 
har fundet. Så må vi bare sige, at hun har en 
rigtig god sans for gode veteranbiler!
 

Prøv at tage GF Veteran med i jeres næste 
forsikringsovervejelser – de støtter os og vi 
støtter dem.
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Fra Ida og Frede Nielsen, Højby

Vi mødes Søndag den 31. maj 2015 kl. 10:00 
ved A. P. Motorcenter, Hollufgårdsvej 1, 
5260 Odense S

Vi kører en tur som sædvanlig ad små veje, 
ud i den Fynske natur.

Her finder vi et sted, hvor vi kan nyde vores 
medbragte mad. Vi skal selv suppelerer med 
campingbord og stole.

Ønskes oplysninger, så kontakt os på mobil 
4086 3859. Mød op til en spændende tur i 
dejligt vejr.

Køretur på Fyn

N O R M I N O R  N R  3  –  2 0 1 5

Fra Helle og Peder, Ikast

På træfpladsen kan der ikke reserveres faste 
pladser og det er derfor vigtig med fælles 
ankomst, såfremt man ønsker at holde i en 
gruppe – f.eks. en Morris Minor gruppe!

Helle og Peder, Ikast har lavet en plan, der 
går ud på at man mødes på rastepladsen 

hvor Skanderborgvej (457) krydser Johannes 
Jensens Vej. Det er ca 5 km vest for Wedels-
lund Gods. 

Mødetid er så tidlig, at afgang fra raste-
pladsen kan ske kl 09:00 præcis. Tilmelding 
til Helle og Peder på domiherning@gmail.
com eller på tlf 97 209 209 mellem kl 18:00 
- 20:00.

Grundlovsdag på Wedelslund Gods

GF Veteran kører Morris

Torsdag den 9. til søndag den 12. juli 2015
Tilmelding kan nåes endnu – officielt frem til den 15. maj 2015.

Se mere i Norminor nr 2 og på hjemmesiden.

Sommertræf Røros, Norge

GF Veterans brochure med registreringsblanket og betin-
gelserne er prydet af en Morris Minor Cabriolet.

Mødested for fælles Wedelslund-deltagelse – afgang præcis kl 09:00.
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Af referent Dorthe Frier Hansen

Jens Kjeldsen blev valgt til dirigent og Dorthe 
Frier Hansen blev valgt til referent. Dirigen-
ten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt, og overlod herefter ordet 
til formanden, der fremlagde sin beretning. 
Formandens beretning er gengivet på side 
10-12.

Beretningen blev godkendt
Der blev spurgt til nedgangen i antallet af 
svenske NMMK-medlemmer i forbindelse 
med løsrivelsen af Jämtlandsgruppen og dan-
nelse af en ny Minorklub i Sverige i sin tid. 
Formanden oplyste, at nedgangen dengang 
lå på ca. 12 medlemmer. 
(efter generalforsamlingen viste granskning 
af gamle medlemslister imidlertid, at tabet 
kun var på 5 medlemmer dengang).
Den svenske klub har et lavt kontingent, idet 
der modtages svensk klubstøtte. 

Der blev spurgt til hvorfor NMMK i Danmark 
ikke får foreningsstøtte. Det var portostøtte, 
der i sin tid bortfaldt i Danmark. Karen op-
lyste, at man kan søge om en sådan støtte, 
men så vil der blive stillet krav om momsregi-
strering og aflønnet revisor. 

Lokalgruppernes beretninger
Lokalgrupperne fremlagde deres beretnin-
ger. Referenten opfordrer lokalgrupperne til 
at indsende deres beretninger til redaktøren, 
hvis de ønsker dem gengivet i Norminor.

Regnskabet viste underskud
Lars fremlagde regnskabet. Det detaljerede 
regnskab er gengivet på side 13-15. 
Årets resultat var et underskud på DKK 30.855, 
som hovedsagelig hænger sammen med 
�	afskrivninger på klubvarer, alle gamle  
 rester nedskrevet til 0, 
�	ny periodisering vedr. Norminor hvor der i  
 2013 er 5 blade med og i 2014 6 blade og at 
�	porto til kalenderen i 2013 endte på  
 2014-regnskabet samt
�	trykning af nye girokort i 2014.

Næste år forventes derfor et bedre resultat.
Kim gjorde opmærksom på, at udgifter til 
generalforsamlingen i det nye regnskab ikke 
inkluderer kørselsudgifter, som det gjorde 
tidligere. Men det er dog stadig markant bil-
ligere at afholde generalforsamlingen i Auto-
galleriet. Også takket være frivillige kræfter!
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

Genvalg til alle
Harry, Simon og Dorthe var på valg, og alle 
blev genvalgt.

Referat af Generalforsamlingen
Der var ikke nogen ”Indkomne forslag”.

Indlæg under Eventuelt
Jens Chr. spurgte om det er muligt at tilføje en 
søgefunktion på medlemslisten. Søren fortalte, 
at det p.t. ikke kan lade sig gøre, men man 
kan sortere kolonnerne og den vej reducere 
besværet med at finde, det man søger.

Kim roste det nye tiltag om velkomst til nye 
medlemmer, men synes ikke genindmeldte 
medlemmer med lave medlemsnumre hører 
til på den liste, men på en "velkommen 
tilbage"-liste.

Harry oplyste, at lokalgruppe Fyn og øerne gerne 
vil afholde sommertræf i Danmark i 2016!
Per Sørensen påpegede at vores egenbeta-
ling til traktement på generalforsamlingen 
har været uændret i mange år, og måske 
er tiden inde til en prisforøgelse? Dette blev 
kommenteret med, at de 100 DKK dækker 

morgen- og frokosttraktementet p.t., men 
andre udgifter (opvask, rengøring, kaffe, 
husleje) dækkes af klubben. Det skal være 
gratis at deltage i selve generalforsamlingen.

Jens Kjeldsen rundede af og sagde ”Tak for 
god ro og orden”.

Dorthe blev valgt til referent – også i år. 

Lyst og godt lokale hos Autogalleriet i Herning – her bord 2.

Velbesøgt generalforsamling – her bord 1.
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Af formand Simon Marsbøll

Der var en større udskiftning i bemandingen 
i bestyrelsen i 2014, så det blev et år, hvor vi 
prioriterede at få butikken til at køre og fun-
gere godt frem for en masse nye tiltag. 

Den nye hjemmeside kom i 2014
For et år siden blev vores nye hjemmeside 
præsenteret, og gennem det seneste år, har 
den efterhånden fundet sin form med al den 
tummel, der altid er med sådan noget. Bl.a. 
har vi skiftet support et par gange. Vi har nu en 
velfungerende database, hvilket jeg ser som en 
af de vigtigste ting, så vi har styr på medlem-
merne og ikke mindst indbetalingerne. Men der 
er mange andre funktioner på siden, med både 
galleri, køb og salg, kalender, debatforum, tek-
niske tips o.s.v., så brug klubbens hjemmeside, 
og giv lyd, hvis der er et eller andet, I kunne 
forestille jer som supplement eller som kan for-
bedres. Søren er webmaster og hjælper gerne.

Norminor i nye rammer
Søren er jo også redaktør, og han har da også 
stille og roligt sat sit præg på Norminor. Han 
løfter nok p.t. den største opgave i bestyrelsen 
med både hjemmeside og klubblad, men det 
klarer han fint. Bl.a. stod han for nyt udbud 
af Norminor, da vores gamle kontrakt udløb. 
Det er der en del arbejde i, og faktisk endte 
det med, at vi nu efter 18 gode år hos et tryk-
keri i Ringe har skiftet til et nyt. Ikke fordi vi 
var utilfredse - slet ikke! - men fordi vi fik et 
tilbud, hvor prisforskellen var så stor, at vi som 
ansvarlig for klubbens midler ikke kunne afvise 
det. Og seneste nummer kommer derfra, og 
alt ser fint ud.

       
Kasserer Lars og bankerne!
Lars er også kommet godt i gang som ny kasse-
rer. Ikke mindst forholdet til vores svenske bank 
har bidraget til underholdningen. Man tror 
det er løgn, men det er faktisk ikke 100% på 
plads endnu. Vi har fundet en løsning med en 
konto i et af vore svenske medlemmers navn, 
og det tror vi på kan afslutte sagen. Det har vi 
så kopieret i Norge, hvor problemet dog ikke er 
aktuelt, men man ved aldrig, hvordan det ser 
ud i fremtiden. Lars har også gjort et hæderligt 
forsøg på at lokke jer til at indbetale kontingent 
via netbank. Girokort er dyre at få trykt, og det 
er ikke altid, vi kan læse bankernes scanninger 
- og så ved vi ikke hvem, der har betalt. I kan 
stadig betale med girokort, I skal bare bede 
Harry om at sende et. Og samarbejdet med 
vores nye revisor, Rosa, glider også godt - jeg 
har i hvert fald ikke hørt andet, så mon ikke vi 
er ved at være kommet ind i en god gænge.

Bestyrelsesmøde via Skype
Vi har kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde. 
Det er så heldigt, at Kim Arne og Anne-
Ragnhild ikke bor langt fra hinanden i Norge, 
så de mødtes deroppe, danskerne mødtes hos 
Søren, og vi holdt så mødet via Skype. Det er 

Formandens beretning på Generalforsamlingen OK, men alligevel ikke helt det samme som at 
sidde overfor hinanden. Men vi fik da sat et 
nyt skib i vandet, som I kan se i sidste nummer 
af Norminor, nemlig lidt for de yngste - det 
står Anne-Ragnhild for.

God udvikling i antal medlemmer
Vi holder øje med antal medlemmer og kontin-
gentet. Sidste år havde vi et mindre underskud 
p.g.a. medlemsnedgang. Imidlertid rettede an-
tallet af medlemmer sig hen over foråret, så 
måske er der endnu ikke behov for kontingent-
stigning? Den aktuelle status (8. marts 2015) er 
656 medlemmer, hvilket er 36 flere end sidste 
år. Det kan ikke lige omsættes til kontingentind-
tægt, for ikke alle betaler kontingent (æresmed-
lemmer, Motorhistorisk Samråd o.lign.), og der 
er store tab på kursudviklingen, men det bliver 
da til en fremgang på ca. 12.000,- i kontingen-
ter, og det kan vi kun være tilfredse med. 

Ingen kontingentstigninger
Vi vil gerne holde kontingentet i ro, hvis det er 
muligt. Som nordisk klub har vi det problem, 
at vilkårene for bilklubber er forskellige i de 

tre lande. I Sverige betyder offentlig støtte, at 
vores søsterklub kan levere 4 blade pr. år og 
en hjemmeside for et årligt kontingent på 150 
SEK. Det vil derfor ikke være så godt, hvis vi 
blev nødt til at hæve kontingentet yderligere, 
da det jo allerede er  mere end det dobbelte 
af vores svenske søsterklub (350 SEK). Det ville 
medføre medlemsflugt, og derfor har vi heller 
ikke kursjusteret kontingentet for i år på trods 
af store kursændringer. De 330 DKK svarede 
på opgørelsestidspunktet d. 4. februar til hhv. 
380 NOK og 420 SEK. Det kommer til at give 
et tab i år, men måske vender det hele senere. 
Tab og vind med samme sind, som man siger, 
men vi holder øje med udviklingen.

Vigtigt: Der er flere Morris’er
Nå, men det handler jo først og fremmest om 
vore Morris'er, og vi kan med stor fornøjelse 
konstatere, at bestanden er stigende i Dan-
mark. Desværre ved jeg ikke, hvordan jeg skal 
få tal fra Norge og Sverige, men modtager 
gerne henvendelser. Lad os håbe, at den po-
sitive udvikling i Danmark også findes i både 
Norge og Sverige.

Formand Simon taler, medens fra venstre Harry, Lars og 
Søren lytter. Kim Arne, Norge, var forhindret. 

Fra eet af de talrige arrangementer i klubben som Simon sagde tak for. Her er der raast hos Lykke og Troels Rathleff i 
Vork på vej til besøg på Bunkermuseum i Vandel, den 25. maj 2014.
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Fra kasserer Lars Petersen, lmsp@nmmk.dk

Regnskabet er her præsenteret over 3 sider således som det blev fremlagt på generalforsamlingen. 
Redaktøren vil gerne fortælle, at vor nye kasserer, Lars, er revisor og at vi derfor har fået nogle 
meget fine vendinger ind i formuleringen af Regnskabspraksis. Rart at der f.eks. er styr på vore 
”… tilgodehavender målt til amortisereret kostpris….”.

På generalforsamlingen så vi at såvel Lars som vor egen revisor Rosa Würtz havde underskrevet 
regnskabet. Alt i skønneste orden.

Regnskabspraksis
 �	Resultatopgørelsen
   ¡	Indtægter
    Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører.
   ¡	Norminor i alt
    Omfatter omkostninger til trykning og udsendelse af klubbladet Norminor.
   ¡	Kalender og giro i alt
    Omfatter omkostninger til trykning og udsendelse af klubbens kalender samt girokort.
   ¡	Annoncer og anden PR
    Omfatter omkostninger til promovering af klubben via annoncer og stande på 
    diverse messer.
   ¡	Andre omkostninger
    Omfatter omkostninger til den øvrige drift af klubben.

 �	Balancen
   ¡	Materielle og immaterielle anlægsaktiver
    Materielle og immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 
    akkumulerede af- og nedskrivninger.
    Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af 
    forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger   
    baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

    �	Hjemmesiden afskrives over 3 år

   ¡	Varebeholdninger
 		 	 Varebeholdninger måles til kostpris.
   ¡	Tilgodehavender
    Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel  
    værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
   ¡	Likvide beholdninger
    Likvide beholdninger er omregnet til danske kroner efter statusdagens kurs.
   ¡	Egenkapitalen i alt
    Egenkapitalen i alt beregnes som egenkapitalen primo tillagt årets resultat.  
   ¡	Anden gæld
    Omfatter omkostninger vedrørende regnskabsåret, der først afregnes i næste   
    regnskabsår.

NMMK Regnskab 2014

Ros og tak for træf m.v.
Som altid har der været godt gang i træfak-
tiviteten. I 2014 var vi i Skövde i Sverige, og 
det var et meget fint træf! Tusind tak til ar-
rangørerne. Det gælder selvfølgelig også alle 
jer andre, der har arrangeret stort og småt for 
medlemmerne. Uden træf og et interessant 
klubblad/hjemmeside er der ingen grund til at 
have en klub, så I bærer det hele oppe. Mange 
tak til jer allesammen.

Rigtig godt med presseomtale
Ingen nævnt, ingen glemt, siger man jo.... 
Men jeg vil dog lige takke jer, der har formået 
at gøre pressen interesseret i vores klub. Hvis 
ingen kender os, går vi langsomt i opløsning. 
Det er super vigtigt, at vi er synlige (på en 
positiv måde!), og derfor er det også vigtigt 
at være synligt tilstede på messer og stumpe-
markeder. Så tak til jer, der løfter den opgave.

Harry nyt æresmedlem
Harry har nu siddet i bestyrelsen i 10 år. De 
fleste, der deltager i træf, kender Harry. Især 
selvfølgelig for fødselsdagstræffet i september 
hjemme hos Harry (kæmpe arbejde!) men også 
for hans stabile tilstedeværelse på messen i 
Fredericia. Så selvom vedtægterne dikterer 
æresmedlemskab efter 10 år i bestyrelsen, så 
synes jeg der er mange flere grunde til at jeg 
nu kan udnævne dig til æresmedlem! Tillykke 
med det, Harry. Fuldt fortjent.

”Nu er turen kommet til mig selv”
Så har jeg kun en enkelt ting mere, og det er 
at bekendtgøre, at jeg ønsker at stoppe med 
bestyrelsesarbejdet. Jeg genopstiller ganske

 vist for to år mere, men så vil jeg gerne holde. 
Jeg kom i bestyrelsen første gang i februar 
1989, hvor klubben manglede en kasserer. 
Jeg var ude igen efter et år, men i november 
1993 tiltrådte jeg en ledig plads i bestyrelsen, 
hvor jeg har siddet lige siden. Det er 22½ år, 
og jeg har altid sagt, at bestyrelsesmedlemmer 
må sige til i god tid inden, hvis de ikke ønsker 
at genopstille. Så er der nemlig tid til at få nye 
folk indført i arbejdet. Nu er turen kommet til 
mig selv.

Harry blev velfortjent udnævnt til æresmedlem af klubben 
– og han tog glad imod!
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Resultatopgørelsen 2014- sammenlignet med 2013

Alle beløb i DKK

Balancen 2014- sammenlignet med 2013

Alle beløb i DKK
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Tre generationer på træf! Nanna, næsten 4, Troels, 
35 og farfar Jørnn, 68, i gang med is-fiskeri. 
Fotografer er Ole Jørgen Østby, Olav Bjørge og 
Troels Rathleff.

Man sover i soveposer på halm.

Nils Arne Vangen som 
fisker og bemærk 
fangsten (kræver lup!)

Asbjørn var i Morris

Nanna fik også fangst – en fin fisk!

Anki (Anne-Christine)Thestrup, Roar S
nedkerud og Olav Bjørge holder vejmøde.

Det er et stort tungt militærtelt, der skal 
fragtes, sættes op og tages ned og tørres.

Primusinstallation og primusmad.

Kenneth Trønnes, 
hunden Carmen og 
Anne-Ragnhild Bjørge
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Af Anne-Ragnhild, A-2900 med hilsen fra 
faderen, Olav Bjørge, Æ-005, alias ”Primus-
generalen”

Mamma, pappa, Kenneth, hunden Carmen 
og jeg reiste opp til hytta med utstyr allerede 
på torsdag. Veien var glatt og utfordrende 
for både Morris og Suzuki, men opp kom vi! 
Fredag satte vi opp telt og forberedte siste 
rest før Morris-gjengen ankom lørdag mor-
gen. Etter litt om og men kom alle seg opp til 
treffplassen, bare journalisten måtte gi tapt 
for veiforholdene å snu. 
 
Isfiske i Auretjern
Etter en runde med klemmer og takk for sist 
mellom norske og danske deltagere, pakket 
alle seg ut av bilene og inn i teltet, man fant 
seg en matbit og selvsagt litt godt drikke! Så 
gikk turen opp til Auretjern for å prøve litt 
isfiske. Både store og små dro opp både en 
og to fisker og fangsten ble til slutt stor selv 
om fiskene var små. 

Vafler i kjent stil 
Bål og pølsegrilling ble det også tid til. Et-
terpå samlet vi oss rundt bålplassen på hytta. 
Der ble det kaffe og vafler i kjent stil. 

”Primus-generalen” takkede af
Mens vi alle var samlet benyttet pappa an-
ledningen til å takke for seg som ”primus-
general” for 20 norske treff på Rømskog (30 
treff i Norge totalt).  Han ga også stafettpin-
nen videre til neste generasjon ”primusere”. 
Vi pratet litt rundt hvordan vi skal gjøre det 
framover og det var enighet om at Primus-
treff må det bli selv om formen kanskje blir 

annerledes og stedet kanskje blir et annet… 
Etter trivelig prat rundt bålet ruslet vi tilbake 
til treffplassen og fulgte gamle tradisjoner 
med bål, mer mat, mer godt drikke, mer 
prat, sang, gitarspill og god stemning.

Supert oppmøte fra nye og gamle 
primusere 
Søndag morgen var været strålende! Vi spiste 
frokost i sola og pakket sammen telt og ut-
styr. Gjengen reiste så hvert til sitt, noen had-
de en lang biltur foran seg, andre en fergetur og 
andre igjen bare en liten kjøretur, men felles 
for alle (tror og håper jeg) var det en fornøyd 
gjeng som ser fram til neste treff og neste 
anledning til å møte Morris-familien igjen!

Takk nok en gang for et supert treff og su-
pert oppmøte fra både nye og gamle primu-
sere, uten dere blir det ikke et treff!

Primustreff 2015

Olav Bjørge; ”Primus-generalen” for 20 norske primus-
træf takker af.

Af teknisk redaktør Peder Mikkelsen, 
dr-morris@live.dk

Forhjulslejer findes i 2 forskellige typer.  En 
type der er retningsbestemt og en type 
hvor lejet kan monteres vendt som man har 
lyst til. Vær opmærksom på at køber du et 
færdigt lejekit, kan det bestå af 2 retnings-
bestemte lejer. Det kan også som på billedet 
herunder bestå af et retningsbestemt leje og 
et leje der kan vendes som man har lyst til. 
Endelig kan sættet også bestå af 2 lejer der 
kan vendes begge veje.

Lejesættet på billederne består af et ret-
ningsbestemt leje (det store inderste i navet. 
Her til venstre for afstandsstykket.) og et fast 
SKF/FAG leje. (Det lille leje yderst i navet. Her 
til højre for afstandsstykket.) Det faste leje 
kan vendes som man vil.

Billede af forhjulsnav hvor lejerne er taget 
ud. Læg mærke til hakket i det indvendige 
bundstop. Der er 2 over for hinanden. Disse 
hak bruges når de gamle lejer skal slås ud. 
Man bruger en splituddriver som sættes i 
hakket på bagsiden af de gamle lejer, hvor-
efter man slår skiftevis i den ene og den 
anden side.

Udskiftning af forhjulslejer
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På dette billede er det Store leje (retnings-
bestemt) vendt med den brede yderring 
op.  Denne side skal altid vende ind mod 
afstandsstykket Det gælder også hvis det lille 
leje er et retningsbestemt leje.

På dette billede er det store leje vendt med 
den smalle side af yder ringen op (du kan 
bedre se kuglerne) Denne side skal altid 

vende væk fra afstandsstykket og ud mod dig 
når du montere lejet. Det gælder også hvis 
det lille leje er retningsbestemt.  
Den brede yderring mod afstandsstykket og 
den smalle yderring væk fra afstandsstykket.

Det lille leje til højre for afstandsstykket på 
det første billede  er 100 % ens på begge 
sider. Det kan derfor vendes vilkårligt. Lejet 
er et fast SKF /FAG leje nr. 6303 Det store 
leje kan også købes i fast SKF/FAG nr. 6205 
Bruger man denne type lejer så kan det også 
vendes vilkårligt.

Det er vigtigt at navet rengøres godt og at 
de nye lejer fyldes grundigt med fedt af en 
god kvalitet.

Slå ikke nye lejer i med magt
Slå gerne de gamle lejer ud med en splitud-
driver. Pres helst de nye lejer i med f.eks. 
en top  der passer til yder ringen. Det er en 
dårlig ide, at slå nye lejer i med magt. Vær 
opmærksom på at navet kan være ødelagt 
hvis yder ringen har kørt med rundt. Om-
vendt kan spindlen også være ødelagt hvis 
inder ringen har kørt med rundt.

Vend og spænd korrekt – undgå slør
Vær også opmærksom på at der her er tale 
om 2 lejer med et afstandsstykke som skal 
spændes rimeligt hårdt. Spænder du det 
som koniske lejer uden afstandsstykker skal 
spændes, vil navet sidde helt løst.

Det samme vil ske hvis du vender et eller 
begge retningsbestemte lejer forkert.

Pakdåse af metal eller plast
Pakdåsen (her af metal) skal også vendes 
rigtigt. Er det denne type så prøv at sætte 
den ind over spindlen hvor den skal løbe. 
Så kan du se hvilken vej den skal vende. Er 
pakdåsen derimod af plast har den en åben 
og en lukket side. Den åbne side skal vende 
mod lejet og den lukkede side mod dig når 
du slår den i navet.

Bonustips
Forhjulslejerne består af 2 lejer.  Kan købes 
løse i SKF/FAG kvalitet nummer 6303 og 
6205.

Baghjulslejerne består af et leje. Det kan 
også købes i SKF/FAG kvalitet nummer 6207

Køber du løse lejer er du nødt at købe pak-
dåserne ved siden af. Køber du derimod et 
lejekit følger pakdåserne som regel med.

Har du en Lowlight eller Morris Minor serie 
MM er lejerne i tommestørrelse og her kan 
du ikke bruge de SKF numre jeg har beskre-
vet til forhjulene.
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Jeg er meget glad for at taglinien er blevet 
så god og det færdige resultat er blevet så 
harmonisk. Bilen er prøvekørt og der er ingen 
vibrationer fra den forlængede kardanaksel.
Bortset fra forlængelse på 70 cm af nogle dele

er bilen helt standard. Vægtforøgelsen er på ca. 
70 kg og med den længere akselafstand er den 
helt anderledes komfortabel, især på ujævn vej.
Jeg glæder mig meget til at få den grundig 
afprøvet og finde ud af om der er noget vi 
kan forbedre.

Limousinen på Sri Lanka
Fra Anton Kamp, anton@morrisminor.dk

Anton havde dette billede af den 
færdige limousine med på messen i Fredericia. 

De ekstra sideruder er standard fra en 4-dørs. Billedet her er fra 27. november 2014.
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Af Willy Christiansen, Korup, 
willy-morris@kalnet.dk 

Redaktøren: Willy har godt nok formuleret 
teksten således at jeg skulle have interviewet 
ham – men så meget humør i én tekst, kan 
jeg slet ikke tage æren for – så I får teksten 
direkte J

Hvemm, nå ja. Den de kaldte Cirkusvognen. 
Ja ja den ham tømren byggede op. Jeg 
besøgte ham og fik en forklaring. Willy for-
tæller: Jeg byggede den op af en gammel 
safari campkasse sammen med vægten der 
sammentalt blev 300 kg. Dertil kom ladets 
vægt. Siderne blev lavet af 19mm krydsfiner 
vandfast, den skulle jo også gerne kunne 
bruges til at køre murbrokker i så den blev 
tungere end jeg regnede med. Da det hele 
blev samlet var der ca 40 kg til passagerer. Vi 
tog nogle prøveture i den - der var nye fjedre 
i men den slog igennem, trods alle de løse 
dele, fortelt, læskærm, reservehjul, vanddunk 
og kølebox var i travelleren som mor kørte i, 
så vi undgik at få en bøde for overlæs.

PickUp’en blev til hverdags-Morris
Hvad, så skulle jeg hen og slå det gode lad i 
stykker med en stor hammer. Jeg havde lige 
solgt min firehjulstrækker, så jeg manglede 
en bil at køre i. Nå det blev så rødhætte, den 
kører jo fint uden campkasse.  

Nyt projekt findes på nettet
På nettet fandt jeg noget af en morris, ja 
en stak stumper. For exsempel 3 hjul, ingen 
front alle møtrikker i en spand med vand i, 
noget var svejset andet hang i laser, så det 
var en dejlig opgave. Alle dele blev sand-

blæst og der blev lidt tilbage. Så nu var der 
noget at male på, lidt reperation hist og her 
og med gode venners hjælp fandt vi nye 
sæder, aluhjul med dæk og kadangen var 
også væk.

Hovsa.? - hvor  blev  den  af? 

Willy’s første Autocamper – den blev nu til hverdags 
PickUp igen.

Willy fandt den nye Autocamper på nettet – den skulle 
bare lige …
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Af redaktør Søren P. Villadsen

På generalforsamlingen fortalte vi at der 
efter 18 år er valgt et nyt trykkeri efter en 
almindelig udbudsrunde. Opgaven omfatter 
også selve den tekniske opsætning af bladet. 
Jeg indsamler stoffet, sørger for at der f.eks. 
er billedtekster og små overskrifter på alt 
samt bestemmer rækkefølgen i bladet. Her-
efter sørger Anja for at siderne ser pæne ud. 
Efter et par gange med kontrollæsning og 
udfyldning af ’huller’  afleveres til trykning. 
Det sidste blad; Nr 2 – Marts-April 2015 var 
premiere nummeret med opsætning og tryk-
ning. Jeg tror de færreste opdagede skiftet.

Til almindelig orientering, så sørger Skårup 
Grafisk også for at skrive navn og adresse 
bag på bladene og aflevere til posthuset i 
sorteret orden. Vi får herefter udsendt bla-
dene til deres erhvervs portotakst.  

Jeg trækker navne og adresser ca den 15. i 
måneden med deadline til næste nummer – 
husk at melde eller opdatere jeres eventuelle 
adresseændring på hjemmesiden.

Aftalen med Skårup Grafisk omfatter også 
kalenderen og med vor nye forretningsorden 
med ikke at udsende et girokort, kan kalen-
deren udsendes sammen med Norminor. Der 
budgetteres med ganske pæne besparelser 
både på trykning og udsendelse, selvom 
Harry (læs: Kirsten) så ikke får fornøjelsen af 
at pakke alle kuverterne med kalender, giro-
kort, følgesedler og adresselabels.

På hjemmesiden www.trykogprint.dk viser 
Skårup Grafisk en række af deres mange pro-
dukter. Måske kan I have lige så stor gavn af 
at tage dem med i jeres næste udbudsrunde 
som klubben havde.

Ny samarbejdspartner på Norminor

Anja og Rolf Thunbo er ejere og stiftere af Skårup Grafisk. De er aktive i Dansk Sidevognsklub (DSK), hvor Anja er 
redaktør på medlemsbladet DSK Nyt.
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Og så til ladet, nu var det helt rent, så det blev 
til 2 vanger på langs ad bilen så fik jeg samtidig 
rettet den hængerøv op og dertil sat nogle 
lette vanger på tværs og 9mm krydsjiner som 
lad, nu tar den anden jo murbrokkerne! 

Så må det holde de lette sider af asketræ. 
Når jeg nu var i gang så blev det til et lille ruf 
over ladet, her mangler så en sadelmager til 
at sy dækkenet, nå ham møder vi nok.

Told og Skat siger OK
Det hele er spændt forsvarlig fast, det sagde 
fruen i told og skat, at jeg måtte sætte på 
ladet hvad jeg ville, men lyset skal være i or-
den og nu er der 4 bolte. Ladet er til at løfte 
af - det vejer ca 50 kg, så nu står campkassen 
pænt som så igen er boltet forsvarlig fast.

Menn så er der ikke nogen udv beklædning 
på kassens bund. Der kom alusider og isole-
ring mellem ind og udv side som blev alu, det 
er til at klippe og skære i. Plus et par skærm-
kanter fra en van, vi må holde stilen! Nå, ja, 
og så lige et par inder skærme, de andre 
fulgte med ladet, aluhjulene kom på i går.

Spænding om vægten m.v. til næste 
nummer
Bilen er med brede skærme foran så det 
passer til hjulene, der var lidt ændring med 
hensyn til boltene. Der måtte fræses lidt 
skråt og dybere men det er i orden nu. En 
god ven stiller lygter og udstødning så der 
er bestilt tid til den 15. marts så håber vi på 
plader. Men hovsa, hvad så med alle de løse 
dele 2 cykler, fortelt, læskærm, reservehjul, 
vanddunk, værktøj …. humm det må vi finde 
en løsning på til næste blad. Hilsen Willy

Den nye Camper – endnu som PickUp – blev synet!

Pejrup Autoværksted v/Peder Mikkelsen

Reparation og vedligeholdelse af klassiske biler
Speciale Morris Mini og Morris Minor.

Salg af nye, brugte og renoverede reservedele

Træffes mandag til fredag 7.00-19.00
samt weekender efter aftale

www.dr-morris.dk • Mobil 21 26 40 52
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Ved Anne-Ragnhild Bjørge

Tak for besvarelserne med labyrinten sidste 
gang! Denne gang skal I tegne fra prik-til-
prik og finde ud af, hvad tegningen kommer 
til at vise. Gevinsten til en heldig vinder er 
denne gang en oppustelig badehund fra 
Intex – den er 1 meter stor. Fristen for at 
indsende er 22. maj 2015.

Send siden med din færdige tegning til 
Norminor Junior, c/o Anne-Ragnhild Bjørge, 
Haugedalsveien 867, N-2450 Rena, Norge 
eller scan løsningen og send den på mail til 
junior@nmmk.dk . Der trækkes lod om et 
badedyr til sommeren og vinderen får direkte 
besked samt offentliggøres i Norminor nr 4, 
2015.

Opfordring
Anne-Ragnhild er også interesseret i at modtage 
frie tegninger, fotos med Morris og de unge 
eller måske nogen har det helt rigtige udstyr 
til børnefamilien i en Morris. Spændende 
hvad I finder på!?

Vinderen fra nr 2

Norminor Junior

Hele artiklen fra 1963 kan læses på hjemmesiden.
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Af A-1440 Asbjørn Stammerjohann

De fleste tror nok, at blokeringsfrie bremser 
er en ret ny opfindelse, men jeg har fundet 
et eksemplar af Skandinavisk Motorjournal 
fra januar 1963, hvor der er en artikel om 
emnet. I den kan man læse, at Dunlop Ma-
xaret allerede havde udviklet et system, der 
havde været brugt et par år på racervogne, 
men som var for dyrt til almindelige ”hus-
holdningsvogne”.

Lockheed havde udviklet en billigudgave, der 

godt nok kun forhindrede baghjulsblokade, 
og dermed begrænsede risikoen for udskrid-
ning betydeligt. Den kunne eftermonteres 
på de fleste biler, så det er utroligt, at den 
aldrig blev udbredt. Det kan jo være, artiklen 
her giver inspiration til nogle gør-det-selv 
konstruktører eller Egon-opfindere, men pas 
på; jeg vil ikke læse noget om nogen, der er 
kørt galt, fordi de har ladet sig inspirere af 
noget jeg har bragt!

Redaktøren: Asbjørns indlæg har ligget over i 
nogen tid – for ikke at sige; ret lang tid. Det 
skyldes at jeg ikke har fundet plads til de 8 
sider, som civilingeniør Arne Boyhus’ artikel i 
Skandinavisk Motorjournal fylder. Nu har jeg så 
valgt at bringe Asbjørns tekst og vil så henvise til 
hjemmesiden, hvor de 8 sider er lagt op.

Utroligt er det, at systemet har været så lang 
tid om at nå fra racervognene til hushold-
ningsbilerne.

Blokeringsfri bremser anno 1963

www.morrisminor.dk email: mail@morrisminor.dk tlf. (+45) 86443200

Vinderen blev Niels Bech Lykkebo, 5 år, Frederiksberg, søn af 
Ole Bech Lykkebo, medlem nr 1470. Lillesøster Sigrid fik også 
lov at smage påskeægget og se diplomet. Tillykke til Niels!
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Hvis du vil se flere annoncer, gå ind på 
www.nmmk.dk under Forum/Stumpemarked

SÆLGES
Morris Minor 1000, årg 1970
God sund Minor sælges, undervogn ok, men 
mangler at få lavet højre bag-inderskærmskant 
og lidt i bagagerum. Har alle stumper til 
pladearbejde. Der medfølger div. reservedele. 
Bilen er med anhængertræk. Pris DKK 8.000,-
E-mail: hundstrup@live.dk eller tlf 61752616 
til Bent Hundstrup Pedersen

Morris Minor 1000, årg 1967, hvid

Ny motor med topstykke kørt 3.000 km –ny 
koblingsplade –original motor følger med 
–velholdt -sorte plader –veteransynet den 
30-8-2013. Pris DKK 42.000,-. Ring 2758 
2454 Lone Stie

Morris 1000 Traveller, årg 1968 
Renoveringsobjekt. Jag tvingas lämna över 
detta projekt till någon med mer tid. Bilen är 
nedplockad men med motor o drivlina kvar. 

Bilen är färdig svetsad med bla nya innerskärmar 
bak, kvarstår lite träarbeten, inpassning, 
finslipning och lackering. Förarstolen är om-
klädd och nya skärmar i plåt finns.
Allt säljes till högstbjudande.
Rolf Löfgren, 2814, Onsala, Sverige, 
rolflofgren48@gmail.com tlf +46 723 029 729

Gearkasse til 948
Et styk gearkasse til 948 ccm sælges. Er 
afprøvet og ok. Pris DKK 2.500,-.
Steen Poulsen, sgpoulsen@mail.dk 

Minor Traveller 1968
Old English White med plader, synet 2010. 
Træ og metal lavet i 2009. Den er kendt i 
klubben både i Nordjylland og på Sjælland. 
Pris DKK 60.000,- Ring/skriv for fremvisning 
m.v. Kristen Nielsen, 1421, Hurup, Thy, tlf. 
2478 1114, vnhurup@mail.dk 

KØBES
Chassisramme
Til van/pick-up i topstand købes. Ring på 
40175307 eller banke.se@sydfynsmail.dk til 
Svend-Erik Banke

Lowlight grill
Grill til Low Light, altså det med huller til 
5 tommer forlygter, købes. Stand ikke så 
væsentlig, men skal selvfølgelig være til at 
reparere. Stor forårshilsen fra Synneborre. 
Poul/23924466/misterpnorton@hotmail.com 

Medlemmer af GF Veteran kan  

tegne autohjælp for blot 316 kr.  

i alt pr. år omhandlende samtlige 

forsikrede veteran/klassisk køretøjer

GF Veteran   

Strandvejen 59, 2100 Kbh Ø

Tlf: 39 10 11 50

gf-veteran@gf-forsikring.dk 

Med blot 100,- kroners 

indskud ved tegning af  

police i GF Forsikring, 

deltager du i den årlige 

tilbagebetaling af even- 

tuelt overskud. GF kunder 

får i 2015 tilbagebetalt 

134 millioner kroner.

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Lovpligtig 
ansvars-

forsikring: 
439 kr. 

*Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud og uden overskudstilbagebetaling.

GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for be- 
varingsværdige originalt opbyggede køretøjer, som er 
henholdsvis 35 og 25 år gamle. 
 Forsikringerne er med 100% tilbagebeta- 
ling af et eventuelt overskud. I 2015 tilbagebe-
tales 25% af forsikringspræmien på baggrund af 
2014 skadesregnskabet. GF Veteran stiller ikke 
krav om medlemskab af f.eks. veteranklub eller 
mærkeklub. Anmodning om veteran/klassisk forsik- 
ring vurderes individuelt (forsikringsbetingelser på  

gfforsikring.dk). Det er en betingelse at andet regi- 
streret motorkøretøj til daglig brug haves.
 Det forsikrede køretøj kan anvendes til hob-
bykørsel, maksimalt 6000 Km., i perioden 15. 
marts til 31. oktober. I den resterende periode er 
det ved kaskoforsikring, forsikret mod brand og 
tyveri. Ved mere end én veteran/klassisk forsikring 
i GF Veteran ydes 25% rabat på samtlige vete- 
ran/klassisk forsikrede køretøjer (veteranknallerter 
undtaget).

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.838 kr. 

 Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel Veteranknallert*
  indtil kr.  Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

 50.000 679 kr.  211 kr. 1.696 kr. 524 kr.

 150.000 1.061 kr. 211 kr. 2.649 kr. 524 kr.

 500.000 2.528 kr. 211 kr. 6.117 kr. 524 kr.

A N N O N C E
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Velkommen til nye medlemmer siden sidste nummer af bladet
Vær med til at byde nye medlemmer velkommen i klubben! Og til jer, der er nye, så vil vi gerne 
henlede opmærksomheden på generalforsamlingen og vort net af kontaktpersoner.

SVERIGE
Väst Sverige: Erling Holmin, Siviken 336, Enebo, S-462 91 Vänersborg.
 Tlf. 0521-25 82 43, erlingholmin@hotmail.com
Norra Sverige: Kåre Torfjäll, Bagarvägen 12, S-83152 Östersund
 Tlf. +4663109595 og +46703135050, kare.to@telia.com   

NORGE
Oslo: Terje Sunnaas, Seterhøyvejen 17, N-1176 Oslo.
 Tlf. priv. 22 29 29 49, jobb 22 64 77 51, Mobil tlf. 90 83 43 98
Hedmark: Kjell Østby, Lauvnesvegen 14, 2240 Magnor, keostby@broadpark.no 
 Anne-Ragnhild Bjørge, Haugedalsveien 867, 2450 Rena, anne_ragnhild.bjorge@live.no

DANMARK
Nordjylland: Mogens Bjerre, Industrivej 40, DK-9690 Fjerritslev. Tlf. 51 94 50 24
Randers: Anton Kamp, Østergade 17, Asferg, DK-8990 Fårup. Tlf. 86 44 32 00
Midtjylland: Simon Marsbøll, Gl. Kongevej 16, DK-7442 Engesvang.
Østjylland: Per Madsen, Frederikslystvej 18, DK-8723 Løsning.
 Tlf. 75 65 04 09. Mobil tlf. 40 78 97 59. E-mail: pmdk@c.dk
Sdr. Jylland: Johannes Juhl, Lindevej 8, Overjerstal, DK-6500 Vojens. Mobil tlf. 40 55 27 02
 Per Sørensen, Industrivej 22, DK-6070 Christiansfeld. Tlf. 74 56 33 07, Fax: 74 56 33 06. Mobil tlf. 40 56 33 07
 Marie Mætzke, Storegade 18, Bovrup, DK-6200 Aabenraa. Tlf. 74 68 00 31. Mobil tlf. 40 23 10 83
  Klubmøde: Als & Sønderjyllandsgruppen holder klubmøde den sidste torsdag i de ulige måneder, klokken 

19.00, på adressen: Storegade 18, Bovrup, 6200 Aabenraa.
 Tilmelding til Marie Mætzke senest et par dage før.
Vestjylland: Jens Olesen, Hjejlevej 267, 7451 Sunds, olesen@webspeed.dk, Tlf.: 97141369
 Jens Chr. Jensen, Skovvænget 55, 7540 Haderup, 97452550@fibermail.dk, Tlf.: 97452550
Fyn og øerne: Harry Olsen, Vedtoftevej 10 A, Vedtofte, DK-5620 Glamsbjerg.
 Tlf. 63 45 00 40. Mobil tlf. 23 29 61 08
 Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30 Ring for nærmere info, eller se aktivitetskalenderen i bladet.
Lolland-Falster & Møn: Dennis Hansen, Skovtoften 19, DK-4800 Nykøbing F. Tlf. 61 33 93 43
 E-mail: dt.partliner@gmail.com
København: Flemming Kristensen, Sundholmsvej 52, 2. t.v., DK-2300 København S.
 Tlf. 20 23 26 11. E-mail: 440.flemming@gmail.com
 Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.00 på adressen:
 Akvivitetscenteret, Jydeholmen 15, 3 sal, 2720 Vanløse. Ring for dørkode !
Nordvestsjælland: Asbjørn Stammerjohann, Springstrup 27, DK-4300 Holbæk. Tlf.: 59 43 98 82
Vestsjælland: Jan O. Laursen, Gryderupvej 111, DK-4242 Boeslunde.
 Tlf. 58 14 04 75. Mobil tlf. 20 92 47 17. E-mail: minorkrogen@c.dk
 Michael Mygind Lauersen, Bøgelundevej 125, 4243 Rude.
 Mobil nr. 40 14 36 32, E-mail: mm.laursen@yahoo.dk
 Klubmøde: 1. fredag i måneden kl. 19.00
Bornholm: Frank Tullin, Melstedvej 22, 3760 Gudhjem. 
 Mobil: 4045 9553, E-mail: smeden@post10.tele.dk 
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PR-indsatsen på messen i Fredericia 
giver forår og efterår et par nye 
medlemmer – under tiden har vi 
tegnet op til 10 nye medlemmer på 
messen. Her på forårsmessen kunne 
vi byde velkommen til 2 nye medlem-
mer. Officielt foto fra messen taget 
af Ole Sejrup – se flere via http://
www.bilmesse-brugtmarked.dk  

Lokalgrupper og kontaktfolkene

3597 H
Niels Ole Dall
nielsoledall@gmail.com

Bastrup Skovvej 17
6580 Vamdrup
0045 2386 1841

DK

 3598 H
Pia Hasselgren
pia.hasselgren@mail.dk 

Grangårdsvej 140
9530 Støvring 

DK

3599 A
Benny Poul Pedersen
ynneb1954@gmail.com 

Nørtorupvej 84
0045 2095 89660 
Fjerritslev 321

DK

3600 H
Arne Lein
arnelein@online.no 

Ibsensgate 15
1831 Askim
0047 9079 6598

N

3601 A Torben Sørensen Lovsøvej 12c 4230 Skælskør DK

3602 A
Klas-Göran Hellqvist
torgny52@telia.com

Villavägen 5
52374 Hökerum
+46(0)703327887

S

3603 A
Maia Falkenberg
hh.minors@hotmail.com 

Søndergade 12
4653 Karise
0045 2962 4712

DK

3604 A
Jeanette Kæseler Mortensen
jeanettekmortensen@gmail.com 

Ægirsgade 44, 4.th.
2200 København N
0045 6161 6165

DK

3605 A
Michael Hald
michael@kgfosshagen.no 

Grannessletta 171
4052 Røyneberg
0047 932 15 435

N

3606 A
Carsten Dahl
carstendahl41@gmail.com

Tirsbækvej 5, Assendrup
7120 Vejle Ø
0045 0325 8905

DK



Afsender: Nordisk Morris Minor Klubb
Vedtoftevej 10 A, Vedtofte, DK-5620 Glamsbjerg

Sten Tellander har fundet dette billede og skriver ”Postmuseum i Sverige har några 
gamla bilder på Postmorrisar”. Højrestyret, årgang ___ og hvem har lavet den har-
moniske varekasse? 
Er der nogen, der kender mere til de svenske Morris postbiler?

Ved al henvendelse til klubben bedes du venligst oplyse dit medlems-
nummer, som står på denne side ovenover dit navn og adressen.
Adresseændring kan registreres i din profil på hjemmesiden eller 
sendes til info@nmmk.dk eller tlf til sekretær Harry Olsen.


