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Bestyrelsen

Formand  Henrik Hansen, Søndergade 12, DK-4653 Karise, +45 2962 4712, hh@nmmk.dk

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

Kasserer  Lars Petersen, Larsen Stevns Vænge 17, DK-5220 Odense SØ, +45 3093 6140, lmsp@nmmk.dk

Sekretær   Søren Rubæk Jensen, Skolevænget 1, Hunseby, DK-4930 Maribo, +45 3026 0567, srj@nmmk.dk

Redaktør   Søren P. Villadsen, Højløkkevej 46, DK-7100 Vejle, +45 9117 9192, spv@nmmk.dk 

Suppleant  Anne-Ragnhild Bjørge, Jøviksvegen 43, N-2240 Magnor, +47 9060 8380, arb@nmmk.dk 

Suppleant  Thomas Skipper, Estrupsgade 21, DK-8600 Silkeborg, +45 4055 5630, tsk@nmmk.dk 

Kontingentet udgør pr kalenderår                             Normal betalingsfrist er 30. januar
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 eller MobilPay på 94656
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 650 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: TRYKogPRINT.dk, Mølmarksvej 173, 5700 Svendborg, info@trykogprint.dk

PR Udvalget og andre udvalg
Se hjemmesiden. Spørg eventuelt hos formanden.

Klubvarer
Link til klubbens WebShop findes på hjemmesiden. 
Hjælp til tøjbestilling: TRYKogPRINT, tlf: +45 4922 4944
NMMK-Kontakt: Søren P. Villadsen, tlf. +45 9117 9192 eller spv@nmmk.dk

Forsidebilledet
Foto fra Gulen, Bodil og Ole Jacob Nordahl, Norge, 2014 – se side 31.

Nordisk Morris Minor Klubb, Larsen Stevns Vænge 17, 5220 Odense SØ
CVR-nr. 33828462
Stiftet i Oslo den 18. september 1978
www.nmmk.dk Mail: info@nmmk.dk
Medlem af Motorhistorisk Samråd (MhS) og Landsforbundet af Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). 

NORMINOR Hyggen er udfordret i vores gode klub
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Af redaktør Søren P. Villadsen

Meget sjældent har en enkelt begivenhed 
fået lov at fylde så meget i et enkelt nummer 
af NORMINOR. Der er lagt op til en noget 
unormal Generalforsamling 2020. Jeg selv og 
bestyrelsen håber at det vil være lykkedes at 
sætte alle ind i sagen med redegørelse, doku-
menter og mails på de følgende mange sider. 
Ring til bestyrelsen, hvis noget skal udredes 
yderligere før generalforsamlingen – en snak 
er god i krisetider!
Mød dernæst op til generalforsamlingen, så vi 
kan få de rigtige valg truffet og genetableret 
hyggen i hele klubben. Bestyrelsesarbejdet i 
denne vinter har slet ikke været interesse- og 
lyst betonet – det skal det blive igen for en 
frivillig bestyrelse.

Bilerne klarer sig godt
Anderledes positivt er det at læse om den 
fortsat gode udvikling i antal registrerede Mor-
ris Minor – Simon har ajourført statistikken og 
fundet nye historiske oplysninger – det kan vi 
glæde os over.

Ny teknisk redaktør
Peter Mikkelsen har været teknisk redaktør i 15 
år (!) og vælger nu at give stafetten videre. De 
tekniske artikler i bladet kan noget med detal-
jeringsgrad og dybere anvisninger som vi ikke 
finder i Facebook gruppen. De vil blive savnet. 
Stor tak til Peder Mikkelsen for mange, mange 
siders god læsning.
Der må være én eller måske nogle som kan 
gribe stafetten – giv et praj og gerne en prøve 
til næste blad!

Mange kontingentbetalinger modtaget
Når dette blad udkommer vil årets store op-
gave være igangsat. At skrive/SMS/ringe til de 
medlemmer, der ikke huskede kontingentet for 
2020. I den forbindelse er det en meget stor 
hjælp, såfremt klubbens oplysninger om tele-
fon og mail-adresse er ajourført.

Sekretæren vil bede jer se på bagsiden 
- på adresselabel’en - om telefonnr og 
mail findes i databasen eller ej - og beder 
om en eventuel ajourføring.
Tak for alle de betalinger, der er kommet med 
oplysning om medlemsnummer m.v. – det er 
langt de fleste medlemmer, der kan modtage 
denne tak!

33 x NORMINOR
Generalforsamlingen kan ende med, at klub-
ben står med ny bestyrelse og ny redaktør. 
Hvis det bliver tilfældet, så vil jeg gerne takke 
for rigtig mange blade de sidste godt 6 år. Tak 
for jeres positive modtagelse af bladet. Det 
indtryk kan de aktuelle krusninger ikke fjerne 
– TAK!
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2020
Marts 
Onsdag 4. Værkstedsmøde Løsning, kl 19:00 
Smørreaften, Frederikslystvej 18, 8723 Løsning 
Tilmelding senest 27.2.20 til Per, 4078 9759 

Weekend 21.-22. Bilmesse og Brugtmarked 
Besøg NMMK’s stand på messen i Fredericia. Info og tilmelding 
af biler: Per Madsen, Løsning, +45 40789759, pmdk@c.dk 

Lørdag 28. NMMK Generalforsamling 
Kryb-i-Ly Kro, Kolding Landevej 160, DK-7000 Fredericia 
Kl 10:00 Stor brunch-buffet, Kl 12:30 Generalforsamling 
Tilmelding med medlemsnummer og navn sker til 
Søren Rubæk Jensen, +45 3026 0567, senest tirsdag 17.3.20. 

Mandag 30. Klubmøde Fyn kl. 19:30  
Hos Ida og Frede, Kærnehøjvej 87, 5260 Odense S

April
 
Lørdag 25. Garageindvielse i Sunds kl 10:00 
Ved Ida & Jens, Vibevej 7, 7451 Sunds 
Tilmelding senest 18.4.20 til Ida på tlf. 5150 9085. 

Mandag 27. Klubmøde Fyn kl. 19:30
Hos Lotte og Torben, Frøbjergvej 49, 5560 Aarup

Maj 
Søndag 3. Køretur fra Thorup Strand
Efterårets tur fortsættes!
Info og tilmelding Jørgen Ebdrup, tlf. 2230 6449

Weekend 8.-10. Pingvin Træf 
Madeskov Camping, Madeskov 9, 6400 Sønderborg. 
Info og tilmelding ved Jacob på tlf 2344 6552 senest 26.4.
 
Søndag 17. Vintage Farm Træf 
Hyldelund Bakkevej 8, 6650 Brørup. Fælles deltagelse i deres 
træf. Info ved Henriette på tlf 2143 5888 

Weekend 22.-24. Majtræf Vestsjælland 
Ved Jan & Yvonne, Gryderupvej 111, 4242 Boeslunde 
Info og tilmelding til Yvonne Laursen, tlf. +45 2160 8707
 
Weekenden 29.-31. Pinsetræf 
Gudenå Camping v/Brædstrup 
Køretur til Klosterkær naturprojekt v/Simon, lørdag.. 
Info og tilmelding: Per Madsen, +45 4078 9759, pmdk@c.dk
 
Juni 
Fredag 5. Grundlovsdag – International køredag 
Hold øje med Facebook gruppen m.v. 

Weekend 5.-7. British Motor Show 
Strandet Hovedgaard, Strandetvej 47, DK-7840 Højslev 
www.BRITISK.dk 

Weekend 12.-14. Fynstræf på Sinebjerg Camping 
Sinebjergvej 57B, 5600 Faaborg 
Telefon til campingpladsen +45 6260 1440  
Tilmelding til Michael tlf. +45 2218 7421 

Lørdag 22. Garagehygge v/John Olsen, Storvorde
Nørkærsvej 32, 9280 Storvorde.
Info og tilmelding John Olsen, 2066 8588

Juli 
Weekend 17.-19. Sommertræf 
Hjo, Sverige. Se invitationen side 20-21.
Urban Mattsson tlf. +46 706522521
e-post: uob.skog@telia.com 
Sören Kallin tlf. +46 703706512 

Rejse 21.-1.8. Tur til Færøerne 2020
Se indbydelsen i NORMINOR 2-2019.
Info Thomas Skipper, tlf. +45 4055 5630, tsk@nmmk.dk
 
August 
Weekend 31.7. - 1.-2. Sønderjyllandstræf 

Weekend 7.-9. Høsttræf Nordvestsjælland 
CampOne, Sofiesminde Allé 1, DK-4300 Holbæk 
Tilmelding 14.7.20 Leif Skovshoved 2946 2597 eller 
skovs¬ser@gmail.com 

Weekend 21.-23. Nordjylland træf 
Løgstør Camping, Skovbrynet 1, 9670 Løgstør, Tlf: 98671051
Info og tilmelding Jørgen Ebdrup, tlf. 2230 6449

September 
Weekend 11.-13. Septembertræf 

Weekend 18.-20. "Silver Jubilee MM Register Deut¬schland" 
The 25th anniversary celebration in Hamburg. 
Info Eckhard Blöcher, eckhard.bloecher@morrisminor.de 

Søndag 20. Anton Stormlund, Hornstrup, Vejle 
Imponerende samling dampmaskiner og et Kinoorgel m.m.m.
Rundstykker kl 10:00 i Grejsdalen. 

Oktober 

Mandag 12. Klubmøde Fyn kl. 19:30
Hos Brian, Hedelundvej 11, 5270 Odense NV

Weekend 17.-18. Bilmesse og Brugtmarked 
Fredericia 

November 

Onsdag 18. Årsmøde Øst-, Midt- og Vestjylland 
Ved Anne Dorit & Søren Villadsen, Vejle, kl 18:00 

December 

Søndag 13. Gløgg og æbleskiver i Sunds 
Ved Ida & Jens, Vibevej 7, 7451 Sunds, kl 14:00

Kalenderbladet – se også www.nmmk.dk Formandens overvejelser omkring udfordringerne i klubben

Det er med en del blandede følelser dette blad bliver udgivet.  Det plejer at være nu, træfsæso-
nen så småt begynder at banke på og Morris’en bliver trukket ud af vinterhiet – nogen har alle-
rede været til Primustræf i Norge.
Som I vil opdage, er en stor del af bladet brugt på at offentliggøre en sag mellem bestyrelsen og et 
medlem. Dårlig opførsel førte i efteråret til at et medlem blev ekskluderet fra klubben.

     Kære nye medlemmer og alle jer, for hvem denne sag er fjern: 
     Læs bladet fra side 16 – det er sådan vi gerne vil være – og normalt er!

Arbejdsgrundlaget
Det er yderst sjældent at en eksklusion er kommet på tale i klubbens historie. Bestyrelsen kunne 
ikke læne sig op ad praksis og vi vil derfor bede Generalforsamlingen om hjælp til mere præcise 
vedtægter – denne sag viser, at vi skal have udarbejdet en del præciseringer. Det må komme over 
de næste år.
Brug jeres bestyrelse
Bestyrelsen består af helt almindelige medlemmer, der for en periode er valgt til at varetage klub-
bens ve og vel i hverdagen – meget praktisk. Det skal gerne være helt naturligt at bakke op om 
ens bestyrelse – i hverdagen, i modgang og i medgang. Telefonnumre og mail-adresser er aldrig 
ret langt væk.
Facebook kultur
Gang på gang advares på de sociale medier – ”Hold den gode tone – tænk dig om” osv. Hvor-
dan i alverden kan nogle af vores medlemmer glemme alt om disse advarsler!? Og endda for-
vente at bestyrelsen også overser alle røde lamper. Vi tænkte os om – og svarede neutralt i tråden 
indenfor 2 døgn. 
Redegørelsen foreligger nu
Der har været flere forskellige forslag oppe og vende om hvordan medlemmerne kunne få indsigt 
i eksklusionssagen, uden at nogen blev udstillet.
Facebook, hjemmeside, nyhedsbrev, mails – ikke fornuftigt, ikke praktisk. Vi har svaret, når telefo-
nen har ringet og har så valgt NORMINOR nr 2-2020 til den omfattende fremlæggelse af sagen. 
Bladet her udkommer aktuelt op til Generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer. Det 
sikre valg – velvidende at nogen har været utålmodige.
Alt det bedste for klubben
Det er en ubehagelig situation for bestyrelsen, klubben og især dens enkelte medlemmer. Mange 
føler sig tvunget til at tage stilling til en uenighed mellem 2 parter, uden at kende nok til sagen.
De næste sider skulle gerne give et indblik i sagen.
Til sidst er det vigtig at slå fast, at uanset hvad udfaldet på generalforsamlingen bliver, så skal 
klubben tilbage på sporet. Vi skal have de Morris’er trukket frem af vinterhi – ud at køre – armen 
i karmen!
Bak op om Generalforsamlingen – lad os få sagen afsluttet. Tak for ordet.

Henrik Hansen, formand
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Vedtægternes paragraf 2-5 om suspendering og ekskludering

Uddrag af Foreningshåndbogen, side 13-14
Udgivet af ”Kulturelle Samråd i Danmark”, 2008

3. Optagelsesbetingelser og eksklusion
Langt de fleste foreninger i Danmark er åbne for medlemskab for alle, der kan tilslutte
sig foreningens formål …… (forkortet)

En anden side af denne problemstilling er muligheden for at ekskludere medlemmer.
Det er et emne, som mange foreninger ikke skriver noget om i deres vedtægter, og 
heldigvis er det også en problemstilling, som de fleste foreninger aldrig bliver stil-
let overfor. Men når problemet opstår, bliver det langt vanskeligere at håndtere, hvis 
ikke der står noget om det i vedtægterne. Derfor er det en rigtig god idé at have en 
paragraf i sine vedtægter, der handler om muligheden for eksklusion.

For det første bør en sådan paragraf slå fast, at foreningen har mulighed for at eks-
kludere medlemmer, der modarbejder dens formål. Det har en forening altid (også 
selv om det ikke står i vedtægterne), da den er en privat sammenslutning, der selv 
bestemmer, hvem der kan være med. Men mange mennesker opfatter foreninger som 
noget, der er omfattet af de samme regler som fx den offentlige forvaltning, og at 
det som en følge deraf nærmest er en menneskeret at være medlem. Det er det altså 
ikke, men mange misforståelser og diskussioner kan undgås ved at skrive det speci-
fikt i vedtægterne.

Det andet punkt, som vedtægterne skal forholde sig til, er, hvem der kan træffe be-
slutning om eksklusion. En sådan beslutning er selvsagt meget vigtig, og der er derfor 
gode argumenter for, at det bør være foreningens øverste myndighed - altså general-
forsamlingen - der skal træffe den. Men på den anden side kan det også være ødelæg-
gende for foreningen, hvis en eksklusionssag trækker ud, og det taler for, at bestyrelsen 
får den nødvendige myndighed til at kunne træffe beslutning om eksklusion.

I mange foreninger har man valgt et kompromis mellem disse to hensyn. Her har 
bestyrelsen myndighed til at foretage de eksklusioner, som den vurderer til at være 
absolut nødvendige, men samtidig har den eller de ekskluderede en vedtægtsbestemt 
ret til at få eksklusionen behandlet på den førstkommende generalforsamling, så alle 
medlemmer får lejlighed til at forholde sig til problemstillingen.

NMMK’s vedtægter, paragraf 2-5 siger:

     §2-5 Medlemmer der ved deres adfærd eller disposition skader klubben, kan suspenderes  
     evt. ekskluderes af styret. Eksklusion kan ankes for generalforsamlingen.

Information om eksklusions-sag
Af formand Henrik Hansen: Grundet efterspørgsel på information vedrørende Karen Thomsen’s eksklusion 
kommer her bestyrelsens begrundelse.

Uacceptabel optræden på en træfplads
Karen Thomsen overfuser redaktør Søren Villadsen midt på træfpladsen i Vedtofte lørdag den 14. sep. 2019.
Søren Villadsen havde hen over sommeren fulgt Chuck Morris på Facebook og lavet en artikel til bladet. 
Det samme har Karen Thomsen, og sammen med Per Sørensen er de også i gang med en artikel om Chuck 
Morris – det havde de bare ikke fortalt redaktøren noget om ved deadline den 1. september. Den blev lagt 
på hjemmesiden og kan ses der.
Hele miseren tager fart i weekenden d. 13.-15. sep. til træffet hos Harry og Kirsten, hvor Karen har en envejs 
diskussion med Søren og bølgerne går meget højt. Karen siger direkte, at hun ikke er interesseret i at høre 
nogen facts om deadline og møder! Karen mener, at Søren har hastet sin egen artikel i bladet, velvidende at 
der også er en fra Karen og Per på vej til næste blad – det havde Chuck Morris fortalt ham. 
Søren har ganske korrekt haft kontakt til Mike fra Chuck Morris for at få billeder i en bedre opløsning til ar-
tiklen. Det er efter deadline, at Mike fortæller, at de har haft møde med 2 andre fra klubben. Da Søren ikke 
har hørt noget fra eventuelle forfattere, gøres der ikke mere ved den information.
Hvorfor har redaktøren ikke fået besked om, at der var noget i gang i tide, altså inden deadline d. 1. sep., så 
var denne sag slet ikke opstået, og der var kommet en "rigtig" artikel med i bladet i stedet for.

I sidste ende er det redaktøren, der har ansvaret for bladet, hvilket må respekteres.
Sagens kerne er Karens optræden dels på en hyggelig træfplads dels overfor et andet medlem, der er valgt 
til en plads i bestyrelsen, her Søren Villadsen. Den adfærd betragter vi i bestyrelsen som skadelig adfærd for 
klubbens virke.

PR Udvalget
Da samarbejdet i PR-udvalget mellem Karen og Søren ikke kan klare den nærtstående Fredericia-messe, 
bliver man enige om, at Søren står over i efteråret 2019.
Den 23. september modtager alle i PR-udvalget og formanden imidlertid en mail fra Karen, hvor Karen - til 
Søren - skriver at hun vil have, at Søren helt skal ud af PR-udvalget, hvilket hun har fuld opbakning til fra 
resten at PR-udvalget.
Citat: ”Hej Søren, Grundet nærmere omstændigheder, er der ikke længer grundlag for din deltagelse i PR-
udvalget på messen. Dette indebærer, at alt materialer, som du evt. måtte ligger inde med, skal overdrages 
til en anden i PR-udvalget, så dette kan komme med på næste messe. Ligeledes skal du også lige sørge for, 
at du ikke længere står registreret under PR-udvalget på hjemmesiden samt i Norminor. Hilsen Karen”
Jeg tager kontakt til PR Udvalgets medlemmer: Harry Olsen, Per Madsen og Henriette Hartvigsen, der har 
forstået på Karens telefonopkald, at Sørens udeblivelse kun var denne ene gang her i efteråret 2019. Søren 
er ifølge dem stadig velkommen i PR-udvalget, og de har ikke et problem med hans tilstedeværelse på mes-
sen, tværtimod.
Karen har med andre ord taget sagen i egen hånd uden om bestyrelsen, og gået efter manden i stedet for 
bolden – og ifølge mine samtaler med PR Udvalgets medlemmer, groft overfortolket deres udtalelser.
Karen er som de øvrige medlemmer af PR Udvalget menige medlemmer og har INGEN 
beføjelser til egenhændigt at ændre i udvalget.
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Mail hvor ekskluderingen meddeles til Karen
Karen Thomsen har bedt om at få de mails med, hvor der udveksles vigtige informationer i sagen.

Fra:  Henrik Hansen
Sendt:  14. oktober 2019 19:21
Til:  thomsen07@yahoo.dk <thomsen07@yahoo.dk>
Cc:  lmsp@nmmk.dk <lmsp@nmmk.dk>; kaf@nmmk.dk <kaf@nmmk.dk>; 
       Søren Rubæk NMMK <srj@nmmk.dk>
Emne:  Beslutning. 
 
Hej Karen.
På bestyrelsens vegne fremsendes hermed vedhæftede brev omhandlende sagen mellem dig og 
Søren Villadsen.
Grundet sagens udvikling har bestyrelsen valgt at ekskludere dig fra Nordisk Morris Minor Klubb.

Henrik Hansen.
Formand 
Nordisk Morris Minor Klubb

Side	1	af	1	
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Mail fra Karen Thomsen, hvori hun anker eksklusionen

Punkt 6.1. Under ”Indkomne forslag og emner” på generalforsamlingen.
Fra:  Karen Thomsen <thomsen07@yahoo.dk>
Sendt:  6. november 2019 14:18
Til:  Henrik Hansen <hh.minors@hotmail.com>
Cc:  lmsp@nmmk.dk <lmsp@nmmk.dk>; kaf@nmmk.dk <kaf@nmmk.dk>; 
 Søren Rubæk NMMK <srj@nmmk.dk>; Per Sørensen <psi@mail.dk>; 
 Benny Juul Poulsen <zifa1971@gmail.com>; Peter Grøn <phg@post7.tele.dk>
Emne:  Re: Beslutning. 
Hej Henrik, Lars, Søren og Kim
Jeg henviser til min skrivelse af d. 16. oktober, hvor jeg anker jeres beslutning til generalforsamlin-
gen. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen tilkendegivelse af at jeg har anket.
Jeg indbetaler mit kontingent til januar, af hensyn til stemmerettighed, hvis man i klubben 
underkeder jeres beslutning.
Jeg har ligeledes valgt at sætte Per Sørensen, Peter Grøn og Benny Juul Poulsen på denne mail, 
som bevis for at jeg har anket i rette tid. 
Vedhæftet er jeres beslutning inkl. forord til beslutningen. Karen

Karens version er udeblevet
Karen valgte at anke sagen jf. ovenfor – men har ikke fremsendt noget indlæg til klubbladet. Vi hav-
de ventet en begrundelse for anken i form af et forsvar for hendes opførsel på træfpladsen og i PR 
Udvalget. Den begrundelse hhv forsvar kom ikke til blad nr 1-2020 og nu heller ikke til dette blad.
Da vi i bestyrelsen fremsendte vores version af sagen – se side 7 – kom der kun disse få linjer.
Linjerne tager desuden udgangspunkt i vores fremsendelse af forslaget om ændring til suspende-
ring. Se side 11.
Karen sendte denne mail:
Fra:  Karen Thomsen <thomsen07@yahoo.dk> 
Sendt:  3. februar 2020 10:12
Til:  Henrik Hansen - Karise <hh@nmmk.dk>; Kim morris <ngskleis@gmail.com>; 
 Harry Olsen <harrymotor@olsen.mail.dk>
Cc:  kaf@nmmk.dk; SPV NMMK <spv@nmmk.dk>; Søren Rubæk NMMK <srj@nmmk.dk>; lmsp@nmmk.dk
Emne:  Info
Hej Henrik
(Her var gengivet mail med eksklusionen og mail med suspenderingen – se andet steds)
Kirsten og Harry siger jeg ikke skal undskylde for noget som helst.
Dokumentation fremlægges på generalforsamlingen.  
Med venlig hilsen Karen Thomsen Medl. 2165

Bestyrelsens bemærkning til anke-sagen
Bestyrelsen kan ikke stå inde for at klubben skal tillade en opførsel som den Karen har præsteret. 
Derfor er vor anbefaling til Generalforsamlingen at anken afvises.
Det er således også en konsekvens, at bestyrelsen går af, såfremt Generalforsamlingen vælger at 
omstøde eksklusionen.

Forslag om ændring fra eksklusion til suspendering
Sendt:  16. januar 2020 20:09
Til:  thomsen07@yahoo.dk <thomsen07@yahoo.dk>
Cc:  Søren Rubæk NMMK <srj@nmmk.dk>; lmsp@nmmk.dk <lmsp@nmmk.dk>; 
 kaf@nmmk.dk <kaf@nmmk.dk>
Emne:  Forslag fra bestyrelsen. 

Hej Karen.
Bestyrelsen har på møde d. 14-01-2020 drøftet din eksklusion igennem, og vi er blevet enige om 
at foreslå dig at ændre eksklusionen til en suspendering på 2 år.
For at den kan ændres, vil det være forbundet med en undskyldning i NorMinor nr. 2-2020, til 
træfgæsterne i Vedtofte 2019, PR-udvalget og til Søren Villadsen, fra dig.

Bestyrelsen er stadig enige om, at eksklusionen/suspenderingen er begrundet, da du, I bestyrelsen 
øjne, er gået over stregen.
Men efter at have drøftet størrelsen af dommen kontra forseelsen, er bestyrelsen enige om, at eks-
klusion bør gemmes til grovere forseelser.

Jeg vil bede dig tænke forslaget igennem og lad mig høre, hvad du mener om det.

Hilsen Henrik Hansen
Formand NMMK.

Fra:  Karen Thomsen <thomsen07@yahoo.dk>
Sendt:  17. januar 2020 11:54
Til:  Henrik Hansen <hh.minors@hotmail.com>
Cc:  Søren Rubæk NMMK <srj@nmmk.dk>; lmsp@nmmk.dk <lmsp@nmmk.dk>; 
 kaf@nmmk.dk <kaf@nmmk.dk>; Per Sørensen <psi@mail.dk>; 
 Benny Juul Poulsen <zifa1971@gmail.com>; Peter Grøn <phgpost7@gmail.com>
Emne:  Re: Forslag fra bestyrelsen. 

Hej Henrik

Set og læst.

Med venlig hilsen
Karen Thomsen
Medlem: 2165
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Mistillidsvotum modtages 
Af formand Henrik Hansen, Karise 

 
Generalforsamlingen	udtrykker	mistillid	til	det	samlede	styre,	der	herefter	afgår,	hvorved	der	skal	vælges	helt	
nyt	styre	for	NMMK.	

Så kontant en melding modtog vi i bestyrelsen den 17. januar 2020 fra 2 æresmedlemmer(!) 
– se næste side. Udspringet er bestyrelsens manglende orientering om - og begrundelse for - 
eksklusionen af Karen Thomsen.  

Deres begrundelse er 2-delt. Dels lægger de rigtig meget i vedtægternes paragraf 2-5 som 
ikke står i paragraffen; ”…  må nødvendigvis indbefatte forudgående partshøringer, 
mæglinger samt indhentning af uvildige vurderinger af, hvorvidt medlemmet har udvist en 
adfærd eller disposition, der skader klubben.” 
Dels skulle vi i forbindelse med at Nette Ahl Kleis åbnede en tråd på facebooksiden have 
orienteret om sagen. 
 
I perioden fra lørdag den 14. september og indtil eksklusionsbrevet afsendes den 12. oktober, 
blev der udvekslet rigtig mange mails og telefonopkald i sagen – der var ingen tegn på 
forståelse eller undskyldning fra Karen Thomsen. 
 
Bestyrelsen kommenterede indenfor 2 døgn på tråden, idet der blev gjort opmærksom på, at 
vi ikke kan kommentere person-sager på facebook. 
 
I forbindelse med fremsendelsen af mistillidsvotum blev det krævet at dagsorden i flg 
vedtægterne skulle ændres og at vi skulle udstille sagen på klubbens  
offentlige hjemmeside.  
Begge dele blev afvist ved mail til Harry og Kim. 

 

 

Mistillidsvotum modtages
Af formand Henrik Hansen, Karise
"Generalforsamlingen udtrykker mistillid til det samlede styre, der herefter afgår, 
hvorved der skal vælges helt nyt styre for NMMK."
Så kontant en melding modtog vi i bestyrelsen den 17. januar 2020 fra 2 æresmedlemmer(!) – se 
næste side. Udspringet er bestyrelsens manglende orientering om - og begrundelse for - eksklu-
sionen af Karen Thomsen. 

Deres begrundelse er 2-delt. Dels lægger de rigtig meget i vedtægternes paragraf 2-5 som ikke 
står i paragraffen; ”…  må nødvendigvis indbefatte forudgående partshøringer, mæglinger samt 
indhentning af uvildige vurderinger af, hvorvidt medlemmet har udvist en adfærd eller disposition, 
der skader klubben.”
Dels skulle vi i forbindelse med at Nette Ahl Kleis åbnede en tråd på facebooksiden have oriente-
ret om sagen.

I perioden fra lørdag den 14. september og indtil eksklusionsbrevet afsendes den 12. oktober, 
blev der udvekslet rigtig mange mails og telefonopkald i sagen – der var ingen tegn på forståelse 
eller undskyldning fra Karen Thomsen.

Bestyrelsen kommenterede indenfor 2 døgn på FB-tråden, idet der blev gjort opmærksom på, at 
vi ikke kan kommentere person-sager på facebook.

I forbindelse med fremsendelsen af mistillidsvotum blev det krævet at vi skulle udstille sagen på 
klubbens offentlige hjemmeside. Det blev afvist ved mail til Harry og Kim.
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Det praktiske omkring Generalforsamlingen

Deltagerprisen er sat til DKK 100,- plus drikkevarer. 

Du kan selvfølgelig også bare møde op til generalforsamlingen kl. 12.30, uden at deltage i spis-
ningen. Så er det gratis at deltage.

Oplys ved tilmeldingen én af følgende muligheder:
1. Inkl brunch-buffet; Pris: DKK 100,- betales ved indgangen.
2. Kun Generalforsamlingen kl 12:30-ca 15:00; Pris: DKK 0,-

Tilmelding med medlemsnummer og navn sker til Søren Rubæk Jensen, +45 3026 0567, 
srj@nmmk.dk senest tirsdag den 17. marts 2020.

     Der vil også denne gang være gode muligheder for at tage én eller to overnatninger i 
     forbindelse med generalforsamlingen. Måske passer det bedre ’kun’ at spise med på kroen 
     om aftenen. Overnatning for 2 i dobbeltværelse med morgenmad koster DKK 382,50 pr 
     person inkl moms og morgenmad. Oplys reservation 92013.

BEST WESTREN Kryb-i-ly kro
Kolding Landevej 160, DK-7000 Fredericia, tlf +45 7556 2555, 
mail krybily@krybily.dk - www.krybily.dk 

Situationsbestemt dagsorden

Vedtægterne nævner hvilke punkter, der skal være på Generalforsamlingen – men vi har vurderet, 
at det kan læses således at vi i år kan få en praktisk afvikling af Generalforsamlingen. Ny besty-
relse skal således vælges efter afstemning om eksklusion og mistillidsvotum.

Punktet ”Indkomne forslag og Emner” tages således som punkt 5, 
hvorefter ”Valg af styremedlemmer, suppleanter og revisor” bliver punkt 6.

De indkomne punkter under ny punkt 5 er medtaget i den rækkefølge, 
hvori vi har modtaget dem.

NMMK Generalforsamling 2020
 Indkaldelse til Generalforsamling 2020, der i år vil blive afholdt

Lørdag den 28. marts 2020 på Kryb-i-ly Kro
mellem Fredericia og Kolding

 Kl 10:00 Stor brunch-buffet 
 Kl 12:30 Generalforsamling
  - under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. 

Dagsordenen er i følge klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Lokalgruppernes beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse
5. Indkomne forslag og emner
 5.1. Karen Thomsen, medlem nr A-2165, ønsker at anke hendes eksklusion af
        klubben pr 12. oktober 2019 til afstemning på generalforsamlingen.
 5.2. 2 medlemmer, Harry Olsen, Æ-1769 og Kim Kleis, Æ-472, stiller et
        mistillidsvotum til afstemning på Generalforsamlingen:
        ”Generalforsamlingen udtrykker mistillid til det samlede styre, der her-
       efter afgår, hvorved der skal vælges helt nyt styre for NMMK.
6. Valg af styremedlemmer, suppleanter og revisor: 
   • Kim Arne Fjeld, næstformand, modtager genvalg
   • Lars Søgaard Petersen, kasserer, modtager genvalg
   • Søren P. Villadsen, redaktør, modtager genvalg 
   • Søren Rubæk Jensen, ny sekretær, 
    bestyrelsens forslag til afløsning af Winnie Steen, der er udtrådt af bestyrelsen
    Hvis Søren Rubæk Jensen vælges, er han herefter på valg i ulige år.  
   • Anne Ragnhild Bjørge, suppleant, modtager ikke genvalg
    Bestyrelsen foreslår Urban Mattsson, medlem nr A-2083, Sverige    
   • Thomas Skipper, suppleant, modtager genvalg
   • Lene Søgaard Petersen, revisor. modtager genvalg
   • Helle Svantemann, revisorsuppleant, modtager genvalg

7. Eventuelt

Støt op om klubbens generalforsamling. 
Din/jeres tilstedeværelse, mening og stemme er vigtig og kærkommen!
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Bilmesse Fredericia
Fra PR Udvalget v/Per Madsen

Klubben er igen at finde på bilmessen i 
”Messe-C Fredericia”, her i foråret den 21.-22. 
marts 2020 kl. 9-17 lørdag og 9-16 søndag.

NMMK har det sædvanlige hjørne, hvor også 
Peder Mikkelsen står.
Vi har plads til nogle salgsbiler. Pladserne kan 
lejes til favorable priser. Vi mangler også jævn-
ligt biler til udstilling. Så hvis du har en Morris 
du kunne tænke dig at vise frem, så gi´ lyd.

Kontakt Per Madsen på telefon 4078 9759 el-
ler mail pmdk@c.dk
Vi ses på messen - der er kaffe på kanden og 
snak ad libitum i Morrishjørnet!
Husk at det er en god ide (undgå kø ved ind-
gangen) at købe billet hjemmefra på www.
bilmesse-brugtmarked.dk.

Til søndag kan Per sende en rabatkode før 
online køb af billet.

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

 
 
 
        Tid til                            træf 2020 
 
                   Store bededagsferien 
                         8.-10. maj  
 
 

Madeskov Camping, Madeskov 9, 6400 Sønderborg. 
Ønsker du at bo i hytte, bedes du selv bestille hos 

www.madeskovcamping.dk 
Tlf 7442 1393 – mail: info@madeskovcamping.dk 

 

Tilmelding til Jacob Nielsen, tlf 2344 6552 senest 26.4. 

MAJTRÆF I GRYDERUP

Så er der igen Majtræf på Vestsjælland
Den 22.-23.-24. maj 2020

Adressen:  Gryderupvej 111, 4242 Boeslunde

Træfpladsen i Gryderup er åben fra Kristi himmelfartsdag.

Træfafgiften er DKK 25,- pr. pers. til fælles strøm, toiletvogn og diverse. 

 Mad og drikkevare medbringes selv / der er 5 min kørsel til Daglig` Brugsen.

 Campingvogne / telte kan være på pladsen. Strøm kan klares mod en afgift på DKK 25,-.

 Tilmelding senest:  Mandag den 18. maj 2020 til Jan og Yvonne Laursen, NMMK Vestsjælland, 

på  Tlf.nr. 30 66 88 51 / 21 60 87 07

Tid til           træf 2020
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Fra NMMK, Østjylland, Per Madsen

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

Der er hytter ganske tæt ved vores plads. De 
kan bookes ved henvendelse til campingplad-
sen. Der er ligeledes forholdsvis kort afstand til 
toiletter og fællesarealer.

Campingpladsen stiller fælleslokale og grill-
kapacitet til rådighed. Der er borde og stole 
på grill-terrassen således, at vi ikke selv skal 
slæbe frem og tilbage.

Værtsparret på campingpladsen Helle Levring 
og Ole Vinther tager imod hyttebestilling. 
Telte og campingvogne skal ikke tilmeldes på 
pladsen – kun til Per Madsen, husk at oplyse 
bo-form.

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 Klosterkær ved Mossø. Vi 
besøgte stedet i 2018, og Simon fortalte om 
planerne for et naturgenopretningsprojekt. 

Det er nu gennemført, og vi ser resultatet. 
Stedet er også perfekt til at indtage medbragt 
frokost eller bare en kop kaffe.

Fælles grill igen lørdag aften og vi får lov at 
snakke eller spille brætspil hele aftenen. 

Søndag morgen er der fælles morgenmad 
arrangeret af campingpladsen. Det koster 50,- 
kr og er inkl en lille én til Pinsesolen. Tilmel-
ding om lørdagen.

Afslutning i løbet af søndagen. 

Det er gratis at fiske i Gudenåen fra Cam-
pingpladsen – tag fiskestangen med.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt Per Mad-
sen, tlf +45 4078 9759 / pmdk@c.dk
Tilmeldingen imødeses senest onsdag den 
20. maj 2020, tak. 

Vi glæder os rigtig meget til et afslappende, 
interessant og hyggeligt Pinsetræf sammen 
med jer!
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Pinsetræf i Brædstrup 29.-31. maj 2020 Fra MhS Årsmødet i november 2019
Uddrag - lånt fra MG Bladet v/Rikke U Nissen

Faldende medlemstal 
De tilsluttede klubber har faldende medlems-
tal, hvilket presser MhS’ økonomi. Det er langt 
fra alle veteranklubber, som er medlem af 
MhS, og det er langt fra alle veterankøretøjs-
ejere som er medlem af en klub. Alle nyder 
godt af de resultater som MhS opnår. Derfor 
vil man i MhS arbejde for at få flere klubber 
ind under sine vinger. 

Økonomi
Regnskab 2018/2019: Årets resultat blev et 
underskud på 42K. Indtægter 783K. Udgifter 
825K. Egenkapital 802K.
Budget 2019/2020: Der budgetteres med 
tilbagegang på næsten 5 % i medlemskontin-
genter pga. færre medlemmer i de tilsluttede 
klubber. Årsresultat budgetteres til underskud 
på 78K. Alle beløb i DKK.

Til næste årsmøde kommer MhS nok til at 
hæve kontingent, da udgifter overstiger ind-
tægter. Kontingentforhøjelser skal varsles og 
kan ikke bare stemmes igennem på årsmødet.

Historisk korrekte nummerplader 
I 2019 har MhS betalt en teknisk designer for 
at tegne samtlige historiske nummerpladetyper 
til brug for fremstilling af historisk korrekte 

nummerplader. For at sikre sig mod fejl i de 
nye plader har Motorhistorisk udarbejdet om-
kring 100 nye tegninger med præcise mål inkl. 
ombuk og skruehuller bagpå. 

Dette får alle ejere af gamle køretøjer fremover 
glæde af. Hermed håber MhS, at tidligere fejl 
på historiske nummerplader kan undgås (for-
kert typografi, for lang afstand mellem tal og 
bogstaver etc.). 

Ordningen udvides pr. 1. april 2020 med 
papegøjeplader, gule plader, traktorpla-
der og trailer/campingvognplader. Der 
kommer ikke sidevognsplader, knallert-plader 
og MC forplader. NB: Der er p.t. knas med nyt 
udbud – følg med i Nyhedsbrevene!

Fokusområder i 2020
I 2020 fylder MhS 30 år. Fokusområder i 2020 
er rekruttering af nye klubber, fortsættelse af 
samarbejde med Motorstyrelsen, bedre dialog 
med Færdselsstyrelsen, øget kontakt til mini-
stre og embedsmænd, afskaffelse af originali-
tetskrav og mere fokus på historiske køretøjer 
som en del af kulturarven.

Originalitet
Det er et meget stort emne netop nu. 
Følg med i Nyhedsbrevene.

Nordisk Morris Minor Klubb er medlem af MhS og vi kan alle få tilsendt 
deres nyhedsbrev. Bestil det via deres hjemmeside www.motorhistorisk.dk
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Hjo ligger på Vätterns västra sida och är en liten idyllisk stad med många vackra trähus, små vind-
lande gator och många butiker och caféer. Läs gärna mer på http://www.vastsverige.com/hjo/ 

Centrum för träffen är Hjo Camping där incheckning och flera andra aktiviteter kommer att ske. 
Campingen har bra ytor för tält och husvagnar, huvuddelen med möjlighet till el. Det finns 10 
campingstugor – alla 4-bädds med enkel standard. Toalett, dusch (ej avgift) och tvätt/disk finns 
i två angränsande servicebyggnader. I skrivande stund är alla stugor bokade.

Telefon: 00 46 503-31052
Hemsida: http://www.hjocamping.se
E-post: kontakt@hjocamping.se

Campingpriser per dygn (Det finns en reserverad yta för NMMK) 
Plats med el (10 amp)  320:-  Plats utan el 280:- Tält 230:-      

Priserna gäller vid innehav av giltigt campingkort SCR Camping Key Europe (finns att köpa i re-
ceptionen). Alla priser är i svenska kronor inkl. moms och gäller från 1/1-2020.

Campingplatser kan bokas från och med 2017-03-01 direkt via http://hjo.comers.se/pages/  
Skriv gärna att ni ska på Morristräff!

Deltagaravgift (alla priser i svenska kronor)
Medlem NMMK         190/person (gäller även passagerare i samma bil)
Icke medlem         290/person

Programmet för träffen kommer att vara enligt tidigare med gemensam grillning på fredag kväll 
samtidigt som träffen öppnas.
Lördagen kommer att innehålla en biltur till plats för fotografering och röstning samt avslutas 
med gemensam middagsbuffé. Den kommer att hållas på campingen i ett stort möblerat tält. 

Middag lördag kväll
Vuxna  280/person  Barn < 15 år  180/person
Träffbild  150/st   Träffmärke  275/st

Vi tittar på en möjlighet för danska och norska medlemmar att betala tillklubbens bankkonto i 
respektive land. På så sätt undgår medlemmen att betala avgift för utlandsbetalning. 
I bekräftelsen kommer det att framgå hur betalning kan ske. 

Välkomna till Sommarträff 2020-07-17-19 
i den idylliska trästaden Hjo - vid Vätterns strand

Anmälningsformulär på www.nmmk.dk 
Här är några exempel på andra boendealternativ som ni beställer själva. 
På Hjos hemsida finner ni fler alternativ. Läs gärna mer på http://www.vastsverige.com/hjo/

Välkomna till Hjo!

För ytterligare info:
Urban Mattsson tlf. +46 706522521  e-post: uob.skog@telia.com 
Sören Kallin tlf. +46 703706512 e-post: kallinsoren@gmail.com
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Avstånd till Hjo:
Köpenhamn  362 km
Oslo   380 km
Stockholm  337 km
Göteborg   178 km

Hotell Bellevue
Hotell Bellevue ligger beläget mitt i centrala 
Hjo cirka 600 meter från campingområ-
det. Hotellet har  utsikt över Vättern och 
småbåtshamnen. Hotellet har även egen 
restaurang. 
Om ni vill bo på hotellet, boka tidigt, 
senast en månad i förväg!
Hotell Bellevue
Stadsparken
544 33 Hjo
Telefon: 00 46 503-12000
Bokning: 00 46 503-12000
Fax: 0503-13624
E-post: info@hotellbellevue.se
Hemsida: http://www.hotellbellevue.se

Stugor finns bl a hos Hammarkiosken
Hammarkiosken Stugby erbjuder 5 stugor 
som ligger ca 2,5 km från Hjo camping. 
Stugorna är 20 kvm vardera och har alla be-
kvämligheter med egen dusch/WC, TV, pen-
try och uteplats. Gångavstånd till centrum.
Hammarkiosken
Skövdevägen 45 544 32 Hjo
Telefon: 00 46 503-10150
E-post: hammarkiosken@hjomail.se

Det finns två vandrarhem i Hjo

STF Vandrarhem
Ligger cirka 500 meter från campingen och 
är en vacker träbyggnad från sekelskiftet.
Stadsparken Hjo
Telefon: 00 46 503-10085
Bokning: 00 46 503-10085
Hemsida: https://www.svenskaturistforenin-
gen.se/boende/stf-hjo-vandrarhem/
E-post: vh.villa.eira@telia.com

Strand Vandrarhem 
Ett litet centralt vandrarhem i gammal miljö 
och vackert läge precis vid Vättern. Ligger 
cirka 1 km från campingen.
Långgatan 5  Hjo
Telefon: 00 46 708-912390
Bokning: 00 46 708-912390
E-post: leif@carpmans.se
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Åbent Hus 
hos Morrismanden

Hver dag efter aftale. Salg af 
brugte reservedele.
Vi kan også tilbyde brudekørsel i 
denne Morris Minor Cabriolet.
Henvendelse: Oluf Søgaard
Tlf: 8687 0630/ 2341 3360

*  Salg af brugte reservedele.
*  Bryllup, Galla m.v. Kørsel tilbydes   

   

i denne Morris Minor Cabriolet.
*  Bed & Breakfast på adressen 
   Søndermarksgade 40, 8643 Ans by
  Ruthy og Oluf Søgaard, 
   tlf.: 8687 0630 / 2341 3360

MORRISMANDEN 
tilbyder

Af A-084 Gunnar Naustdal, N-6817 Naustdal

Det er helt utrolig, men klubben melder om 
at jeg har vært medlem i 40 år ! Jeg  husker 
godt første tur med  Morris Minor til som-
mertreff i 1980. Det var stort for en ungdom 
frå Vestlandet å reise heilt til Danmark.

Sommertræf Frederikshavn 1980
Min bror Olav , som var sjåfør, hadde nettopp 
kjøpt seg en helt orginal 1960 Van av en el-
dre mann. Han byttet likt mot en Morris Mini 
!! Vi suste nedover motorveiene i denne bilen 
som  knapt tidligere hadde passert 60 kmt på 
speedometeret.

Turen nedover var over 550 km, men det gikk 
helt fint og vi installerte oss på campingen i 
Frederikshavn. Neste dag vrimlet det av Mino-
rer på treffplassen og det var eit herlig syn å 
se alle Minor`ene i gatebildet i byen. 

Jeg er vokst opp på en bensinstasjon / bilver-
ksted, men det var langt i mellom Minor`ene 
der hjemme midt på -70 og -80 tallet. I Nor-
ge var det VW boble som var dominerende i 
gatebildet den gang.

Vi ble kjent med mange på dette treffet, og 
de er i dag gode morrisvenner som du møter 
igjen hver gang du tar turen til sommertreffet.

Vi var på nesten alle treffene i starten av 
«karrieren», men i de seinere årene har det 
kun blitt turer til treffene i Norge.

6 veteranbiler i garagen
Hjemme i garasjen har jeg tre Minor`er av 
årgang 1955, 1960 og 1970,  samt en Austin 
A60 Countryman og to nyere Rovere.

Den hvite 2-dørs 1970 model bruker jeg å si 
er den siste Morris Minor personbil som 
ble solgt i Norge. Den norske importøren 
kunne ikkje skaffe flere personbiler, så denne 
ble importert fra Danmark til forhandler i 
Bergen.

Den er registrert 25.07.1970 og jeg kjøpte 
den helt orginal og urørt i 2006. Det var bare 
å starte opp og kjøre hjem uten problem.
Morris Minor vil alltid være den ultimate vete-
ranbil for meg og jeg ser frem til neste biltur 
og vi ses kanskje der ute til sommeren !

Gunnar Naustdal – 40 års jubilæum

Morris Minor 1970 2-dørs, 1960 4-dørs og 1955 2-dørs.

På veg til sommertreff i Uvdal 2012 – Norges 
sidste nye Minor solgt 25.7.1970 2-dørs.

På veg til treff på Røros 2015 – Minor 1960 
4-dørs.

Olavs 1960 van før turen 
til treffet i 1980.

40-Ars 
Jubilar

40-Ars 
Jubilar
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På midten av -80 tallet markedsførte South 
Yorkshire Morris Minors et sett for å bygge 
om 2-dørs til Tourer, og jeg falt for fristelsen. I 
forbindelse med ombyggingen til Tourer måtte 
bilen forevise Biltilsynet og da måtte turboen 
fjernest……

Jeg har stort sett hatt en Morris 
hele tiden, men en kort periode 
eide jeg også en 4-dørs. Den 
ble hentet i Nord-Norge. Denne 
bilen eies i dag av Anne Ragnhild 
Bjørge. 

Jeg trives godt i klubben og 
håper at jeg fortsatt kan være 
med på mange hyggelige treff 
sammen med min kone og våre 
to tenåringer.

www.morrisminor.dk email: mail@morrisminor.dk tlf. (+45) 86443200
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Bilen var ombygget og trimmet
Af og med hilsen fra A-057 
Lidvard Lundanes, 40 års jubilar

Takker for utfordringen med å skrive litt om 
mine 40 år i NMMK.
Det hele startet med at jeg var 17 år og i ferd 
med å ta førerkort for bil. Jeg trengte en rimelig 
bil som ungdomsbil. På den tiden jobbet jeg 
som sommervikar på Olsens Bilforretning AS i 
Ålesund når jeg hadde ferie fra skolen. Denne 
forretningen solgte og reparerte BLMC biler.

Her jobbet også mekaniker Antony Charles 
Thomas som hadde flyttet til Ålesund fra 
Brighton i England. Fra England hadde han 
med seg en høyrerattet 1959 Morris Minor 
2-dørs.  Nå var tiden kommet for han til å byt-
te til en nyere Mini, og Morris’n var til salgs.
Det ble handel og kr 1500,- av lønnen som 
sommervikar ble betalt for Morris’n.

Bilen var ombygget og trimmet med blant an-
net en meget sprek 1030ccm motor og MG 
Midget close ratio girkasse. Frem til førerkortet 
var i boks ble det sveist litt rust i bunnen og 
bilen var klar til bruk.

Morrisen i 1978

 

Etter hvert fant jeg ut at det fantes en klubb 
for disse bilene. Jeg meldte med inn i 1980 og 
reiste til Danmark på treff med min bror Egil 
Lundanes som passasjer, han var ikke gammel 
nok til å ha førerkort sommeren 1980.

På dette treffet traff jeg mange av de som 
senere har vært gode venner i NMMK. Jeg har 
senere vært på mange turer og treff sammen 
med mange av disse, blant annet Olav og 
Gunnar Naustdal.

Bilen min har vært ombygget og restaurert 
flere ganger. I en periode kjørte jeg med en 
meget sprek 1275ccm motor med turbolader 
fra en Kawasaki 1300 motorsykkel. Da gikk 
den som ei kule! 

Etter hvert våknet interessen for det originale, 
og bilen ble bygget mer og mer tilbake mot 
originalt utseende.
Bilen fikk tilbake sine originale støtfangere 
og grill, og ble bygget tilbake til original inn-
vendig. Den trimmede 1030ccm motoren ble 
byttet ut med en 1275ccm motor og fikk etter 
hvert turbo!

Bilen slik den er i dag. Det er min kone Eva 
Margrethe Nygård Lundanes, vår sønn Mag-
nus N. Lundanes, nå 15 år og vår datter Elise 
N.Lundanes nå 12 år. Billedet fra Røros 2015.

40-Ars 
Jubilar

40-Ars 
Jubilar
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Antal indregistrerede Morris Minor i Danmark i 2020

Af Simon Marsbøll

Eventyret fortsætter i Danmark. Antallet af 
indregistrerede Morris Minor bliver ved med at 
stige. Der var d. 20. december 2019 indregi-
streret 1174 styks og heraf var 104 varevogne 
på gule plader. Husk lige, at i Danmark kunne 
man købe modellerne Traveller, Pick Up og 
Van som varevogne på gule plader, men man-
ge tidligere varevogne er i dag indregistreret 
som personbiler, så der er flere varevogne end 
de 104. De har bare fået hvide nummerplader 
i mellemtiden.

Antallet har været stigende siden 2005, og der 
er kommet 225 flere til på de 14 år, og der er 
nu lige så mange som i 1999. Der er stadig 14 
registrerede Morris’er, der med stor sandsyn-
lighed er Minors, men modellen er ikke oplyst i 
databasen. Årgang, stelnummer og vægt tyder 
på Minor, så det rigtige antal indregistrerede 
er sandsynligvis højere end 1188 biler.

Overlappende serienumre i 1949
Den for tiden ældste Morris Minor blev i sin 
tid indregistreret d. 22. oktober 1949. Den 
dukkede op sidste år og ejes af Oluf Søgaard. 
Der er foto af den på kalenderen for 2019. 
Nu ligger landet sådan, at jeg selv langt om 
længe er blevet færdig med at restaurere vores 
egen Minor fra 1949, og jeg ville lige tjekke, 
om den evt. skulle blive den ældste i Danmark. 
Olufs har stelnummer 10564, og vores har 
14207, så umiddelbart tyder det på, at Olufs' 
stadig er ældst, men det er ikke nødvendigvis 
tilfældet. 
Af en eller anden grund opdelte fabrikken i 
begyndelsen bilerne i 3 adskilte, men overlap-
pende  nummerserier: højre-, venstrestyrede 
og Completely Knocked Down (CKD; biler 
samlet på lokale samlefabrikker af dele fra 
England). Det betyder, at nummerserierne blev 
brugt uafhængigt af hinanden, men i forskel-
lige underserier, og derfor er forskel i stelnum-
mer for hhv. en højre- og en venstrestyret ikke 
udtryk for, om den ene blev lavet før eller efter 
den anden. 
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I 1949 var chassisnumrene fordelt således:
Højrestyrede: 1209-33303
CKD: 5259-31052
Venstrestyrede: 5706-12876

De overlappende nummerserier gør det hele er 
meget forvirrende. Vores Minor er importeret 
fra Australien, og begyndte derfor tilværelsen 
som højrestyret. Vi har fået et certifikat fra 
England, hvoraf vi kan se, at den blev produce-
ret d. 13-14 juli 1949. Der findes en oversigt, 
der forbinder stelnumre med et produktions-
tidspunkt i bogen "Original Morris Minor" af 
Ray Newell. Der ser man, at produktionen 
af venstrestyrede Minors i august passerede 
nummer 10006 og i oktober nummer 10607. 
Det betyder, at Olufs Minor tidligst kan være 
produceret i august. Dermed bliver vores Minor 
den ældste, når den på et tidspunkt bliver ind-
registreret.

I skrivende stund er vi ved at bestille historisk 
korrekte nummerplader. Det er en fin ordning, 
vi har i Danmark, og man kan vælge, at lade 
myndighederne bestemme bogstav og num-
mer, eller man kan selv foreslå et nummer, hvis 
man kan dokumentere, at det var nyt i 1949. 

I løbet af den proces, har vi fundet ud af, at 
den første indregistrerede Minor i Danmark 
muligvis stadigvæk eksisterer, og er ved at blive 
restaureret! Hvis nogen ved mere om sagen, så 
vil jeg være MEGET interesseret i at høre nær-
mere (sm@nmmk.dk eller 22441545).

PickUp 1953 – Danmarks ældste?
En anden meget interessant nyhed er pick 
up'en fra 1953, som var på forsiden af Normi-
nor nr. 4. Den har stelnummer 4710 i varevog-
nenes nummerserie, og det er den suverænt 
ældste pick Up på gule plader. Desværre har 
jeg ikke mulighed for at finde varevogne på 
hvide plader i databasen, men jeg tror, det er 
den ældste pick up i Danmark. Også på ver-
densplan er pick up'er fra 1953 ekstremt sjæld-
ne. Der blev kun fremstillet 838 i alt i 1953. 

Fordelingen på årgange har ikke ændret sig, 
siden jeg skrev om det sidste år. Årgangene 
1966 – 1970 dominerer sammen med årgang 
1962. Man kan også se, at restriktionerne for 
privates ret til at købe en ny bil blev lettet i 
1953. På figuren herunder kan man se de små 
ændringer for enkeltårgangene gennem de 
seneste tre år.

Antal indregistrerede 
Morris Minor i 
Danmark i 2017-2019 
fordelt på første 
indregistreringsdato
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Antal indregistrerede Morris Minor i Danmark i 2020 
Af Simon Marsbøll 
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Af Teknisk redaktør A-992 
Peder Mikkelsen, Pejrup

Jeg har været Teknisk redaktør for klubben 
siden 2006 hvor jeg overtog posten efter 
Anton Kamp. Så det må med lidt hovedreg-
ning blive små 15 år og det er blevet til rigtig 
mange artikler igennem årene. 

Jeg har det seneste år gået og tænkt meget 
på, at jeg gerne vil afløses på posten. Lysten 
til at skrive er ikke, hvad den har været og jeg 
kan også se at tiderne ændre sig, så der er 
flere andre muligheder for at få hjælp.

Jeg har stadig en del der ringer eller skriver 
til mig, når de står med et teknisk problem. 
Det skal I endelig blive ved med så lang tid 
I mener at jeg er den rette til at hjælpe. Jeg 
vælger dog at stoppe som teknisk redaktør, 
da jeg syntes jeg har taget min tørn.

Jeg ved godt at det ikke er alle, der er på 
Morrisklubbens Facebook side, men rigtig 
mange er og jeg kan se at den bruges flittigt.  
Vi har mange gode og dygtige medlemmer i 
klubben, der gerne hjælper. Det betyder at de 
forskellige problemstillinger belyses fra mange 
flere sider. Hvilket jeg syntes er rigtigt godt.

Så ved jeg godt at tonen på facebooksiden 
en gang i mellem kan blive lidt spids og der 
er mange forskellige holdninger og meninger 
om tingene. Jeg plejer at kalde det religion.
Skal man køre med elektronisk tænding eller 
bevare sine platiner og kondensator?
Skal man køre med den originale dynamo el-
ler udskifte den med en generator?

Det er blevet til rigtig mange eftertragtede 
artíkler – find listen over dem alle på hjem-
mesiden med henvisning til det aktuelle klub-
blad. Her fra nr 1-2006.

Skal man køre med tilsætningsmiddel i benzi-
nen eller lade være og hvad nu med den nye 
E10 benzin ender det i en katastrofe?
Skal man ombygge sine bremser til skive-
bremser eller bevare de originale med tromler?

Personligt tror jeg ikke på at der findes en 
facitliste, der vil være den rigtige løsning for 
alle klubmedlemmer. Vi er meget forskellige 
og har forskelligt kørselsmønster. Der er også 
meget forskellige holdninger til, hvor originalt 
man bør holde sin bil. Nogle bruger kun bilen 
3 dage hver sommer, hen til det nærmeste 
ishus, mens andre kører på lange ture til ud-
landet ofte i lange træk på motorvejen.

En kører måske kun 2 – 300 km på en sæson 
til lidt træf. Vedkommende har fået monte-
ret en elektronisk tænding i en komplet ny 
strømfordeler til 5 – 600 kr. Det kører bare og 
nu har det i øvrigt holdt 10 år hvor der sam-

Peder Mikkelsen, Teknisk redaktør 2006-2020 let er kørt 2500 km. Denne ejer fortæller alle 
hvor godt og billigt det er. (Stor tilfredshed)
En anden har måske valgt samme løsning og 
fået monteret en identisk strømfordeler for et 
par år siden. På en tur ned gennem Europa til 
forskellige lande og retur bryder strømfordele-
ren på vejen hjem sammen, fordi de to tappe 
der går ned i strømfordelerdrevet ikke er hær-
det rigtig og ganske enkelt er gnavet væk ef-
ter 3500 km kørsel (knap så stor tilfredshed)

Når der bliver stillet spørgsmål og svaret i 
diverse forum så kommer der mange bud. 
Somme tider rigtig mange bud. Der kommer 
virkelig guldklumper. En gang imellem tror jeg 
desværre også der er nogle af spørgerne der 
er mere forvirret og i tvivl efter de mange bud 
på deres problem. Hvordan skal man sortere 
i 18 bud hvoraf kun 3 er spot on, hvis man 
ikke har en god mekanisk baggrund.

Her kunne jeg godt ønske mig at der også 
indimellem blev foreslået at en dygtig meka-
niker foretog en grundlæggende fejlfinding 
og justering fra en ende af og ikke kun bud 
på enkeltdele der nok er problemet.

Jeg har nu arbejdet med biler og Morris i 44 år 
og jeg kan løse mange problemer over telefo-
nen men jeg har det stadig således, at mange 
drillerier på bilerne er jeg selv nødt til at arbej-
de med, ofte i flere timer inden fejlen findes. 
Så kan det godt virke påfaldende at folk uden 

nogen form for teknisk baggrund, og med 
et kørselsmønster på ganske få hundrede km 
om året, stort set er i stand til at løse alle de 
tekniske problemer, der bliver spurgt om på et 
forum. Det er dæleme godt gået. 

Tak for alle reaktioner
Til alle dem der forhåbentligt har haft glæde af 
mine artikler, vil jeg gerne sige tak. Jeg har fået 
rigtig mange gode tilbagemeldinger igennem 
årene. 

Til dem, hvor det en gang imellem blev for 
nørdet og for fag/fagligt (Undskyld) og til 
dem, der har elsket at finde fejl i mine artikler 
- og konfronterede mig med det - vil jeg også 
gerne sige tak. Det har givet nogle gode dis-
kussioner og tid til refleksion efterfølgende. 
Hilsen Peder Mikkelsen
 

I oktober 2017 kunne Peder Mikkelsen fejre 
30 års værkstedsjubilæum og værkstedet var 
fyldt med gratulanter!

Stor tak til Peder fra redaktøren her. Det har været et glimrende samarbejde og de tekniske 
artikler har været en god ballast i bladet til træfreferaterne. Det glæder mig at du fortsætter 
på værkstedet!  Søren P. Villadsen

NB: Hvem tager stafetten som Peder’s efterfølger på posten ”Teknisk Redaktør”?
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Velkommen til både nye og tilbagevendte medlemmer

Vær med til at byde nye medlemmer velkommen i klubben! Og til jer, der er nye, så vil vi gerne hen-
lede opmærksomheden på både klubbens sociale og faglige gode sider – brug det nye netværk!

3369 A Bodil og Ole Jacob Nordahl Hanøyvegen 565 N-5310 Hauglandshella ojnordah@gmail.com

3769 A Katja og Steffen 
Kaas-Larsen Folkevej 10 DK-2820 Gentofte katjasteffenkaas@gmail.com

3770 A Anne og Morten Rise Tostrupvej 228 DK-9240 Nibe mortenrise89@gmail.com

3771 A Poul Nørgaard Sølystvej 96 DK-8600 Silkeborg poul.noergaard@gmail.com

Morris Minor 1969 hentet i Manchester
Fra A-3369 Bodil og Ole Jacob Nordahl, 
bosatt på Hanøy utenfor Bergen i Norge

For 15 år siden var vi fast bestemt på å kjøpe 
en MG B, men på tur i syd England så vi en 
flott Morris Minor med 4 smilende personer. 
Noen år senere på tur fra Newcastle til South-
ampton kjørte vi innom Morris Minor Millenium 
Company i Manchester og likte det vi så. Vi 
valgte litt senere en Morris Minor 1000 Conver-
tible 1969 modell, og kunne hente den i 2010. 

Vår Morris var opprinnelig en to dørs saloon 
eid av en dame i Liverpool fra den var ny. Vi 
fikk med papirer fra alle disse årene, det være 
seg MOT skjemaer, verkstedsregninger og 
andre papirer. Det er veldig interessant å følge 
hva som har skjedd med bilen gjennom 40 år. 
Turen hjem gikk fra Manchester til kjente 
utenfor Brighton, så derfra til Harwich, ferge 
til Esbjerg, gjennom Danmark og med Fjord-
line fra Hirtshals til Bergen. Her hjemme har 
vi hatt flere lange turer opp langs Vestlands-

kysten der den trives veldig godt på små kro-
kete veier ute i havgapet og med ferger ut til 
små øysamfunn.

I år går turen til Danmark hvor vi har meldt 
oss på Høsttreffet i Holbæk og ser frem til å 
møte andre klubbmedlemmer.

SVERIGE
Väst Sverige: Erling Holmin, Siviken 336, Enebo, S-462 91 Vänersborg. 
  Tlf. +46 521-258243 - erlingholmin@hotmail.com 
Norra Sverige: Kåre Torfjäll, Bagarvägen 12, S-83152 Östersund
  Tlf. +46 631-09595 og +46 703-135050 - kare.to@telia.com

NORGE
Oslo:  Terje Sunnaas, Seterhøyvejen 17, N-1176 Oslo.  
         Tlf. priv. 2229 2949, jobb 2264 7751, Mobil 9083 4398 - sunnaas@online.no 
Hedmark:  Kjell Østby, Lauvnesvegen 14, N-2240 Magnor - keostby@broadpark.no 
  Anne-Ragnhild Bjørge, Jøviksvegen 43, N-2240 Magnor, anne_ragnhild.bjorge@live.no

DANMARK
Nordjylland: Jørgen Ebdrup, Lillevordevej 1, Gudum, DK-9280 Storvorde, +45 2230 6449, nordjylland@nmmk.dk 
Randers:  Anton Kamp, Østergade 17, Asferg, DK-8990 Fårup. Tlf. 8644 3200 - anton@morrisminor.dk 
Midtjylland:  Simon Marsbøll, Gl. Kongevej 16, DK-7442 Engesvang - sm@nmmk.dk 
Østjylland:  Per Madsen, Frederikslystvej 18, DK-8723 Løsning. 
  Mobil 4078 9759 - pmdk@c.dk 
Sdr. Jylland:  Johannes Juhl, Lindevej 8, Over Jerstal, DK-6500 Vojens. Mobil 4055 2702  
Vestjylland:    Jens Olesen, Vibevej 7, 7451 Sunds, Tlf.: 4156 1369 - olesen@webspeed.dk
  Jens Chr. Jensen, Skovvænget 55, 7540 Haderup, Tlf.: 9745 2550 - 97452550@fibermail.dk
Fyn og øerne: Harry Olsen, Vedtoftevej 10 A, Vedtofte, DK-5620 Glamsbjerg. 
  Tlf. 6345 0040. Mobil 2329 6108 – hbo@nmmk.dk 
Klubmøde:  Sidste mandag i måneden kl. 19.30 Ring for info, eller se klubkalenderen
Sydsjælland:   Henning Nikolaisen, Berberisvej 4, DK-4760 Vordingborg, 
  +45 4098 5172,  lfm@nmmk.dk 
København:  Flemming Kristensen, Englandsvej 76, 2.th., DK-2300 København S.
  Tlf. 2023 2611 - 440.flemming@gmail.com 
Klubmøde:  Sidste mandag i måneden, ring eller skriv for info, da møderne afholdes rundt omkring i København.
Nordvestsjælland: Leif Skovshoved, Markskellet 190,  2.th., DK-4300 Holbæk, +45 2946 2597 
   skovsser@gmail.com
Vestsjælland: Jan O. Laursen, Gryderupvej 111, DK-4242 Boeslunde. Mobil 3066 8851- minorkrogen@c.dk              
Klubmøde:  1. fredag i måneden kl. 19.00
Sydsjælland:   Henning Nikolaisen, Berberisvej 4, DK-4760 Vordingborg, 
  +45 4098 5172,  lfm@nmmk.dk
Bornholm:  Frank Tullin, Melstedvej 22, 3760 Gudhjem. Mobil: 4045 9553 - smeden@post10.tele.dk 

NMMK - Lokalgrupper og kontaktpersoner
Version 2019.10.01
Vore Kontaktpersoner i Lokalgrupperne har lidt klub informationsmateriale samt nogle ekstra klubblade 
til uddeling. Brug din Kontaktperson, til Morris, til klubmøder, til PR og til nye medlemmer!

BRUG DIN 
GRUPPE
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Afsender: Nordisk Morris Minor Klubb
Søren Rubæk Jensen, Skolevænget 1, Hunseby, DK-4930 Maribo

ISSN: 1603-3728

Ved al henvendelse til klubben bedes du oplyse dit medlemsnummer.
Find det øverst på adresse-oplysningen.
Adresseændring, ny e-mail og/eller nyt mobilnr sendes til 
info@nmmk.dk eller gives på telefon/SMS til sekretæren – se side 2.

Fra Lidvard Lundanes: Bildet med Lillebror er tatt på Ålesund 
Motorshow i 2018. Lillebror har jeg hatt siden 90-tallet en gang... 


