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Bestyrelsen

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

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

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

Sekretær  Poul Matthiesen, Violvej 1, DK-6400 Sønderborg, Tlf. +45 2392 4466, Mail: pm@nmmk.dk

Redaktør   Søren P. Villadsen, Højløkkevej 46, DK-7100 Vejle, Tlf. +45 2340 1040, Mail: spv@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
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 750 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, Østergade 1, 5881 Skårup Fyn, info@trykogprint.dk

PR Udvalget og andre udvalg
Se hjemmesiden. Spørg eventuelt hos sekretær Poul Matthiesen

Klubvarer
Link til klubbens WebShop findes på hjemmesiden. 
Hjælp til tøjbestilling: TRYKogPRINT, tlf: +45 4922 4944
NMMK-Kontakt: Søren P. Villadsen, tlf. +45 2340 1040 eller spv@nmmk.dk

Forsidebilledet
Simon Marsbøll er så klar til Othellolagkagerne på Pinsetræffet i Brædstrup

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
Mit indlæg på denne side i maj-nummeret 
sluttede med disse ord: ”Ih, hvor har vi meget 
sommer til gode både fra sidste år og fra det 
forsømte forår …”. Når vejr-regnskabet nu 
kan gøres op, så er kontoen udlignet!

Gasgrill
Sommeren gav de bedste betingelser for årets 
mange træf og aktiviteter. Det lykkedes på trods 
af varmen at få friske Othello lagkager frem. 
Forsidebilledet fra Pinsetræffet taler jo sit tydelige 
sprog. Simon og mange flere nød kagerne.
Arrangørerne af Sommertræffet i Norge blev 
ramt af afbrændingsforbud og måtte i sidste 
øjeblik bytte 100 kg grillkul om til leje af 
gasgrill. Det lykkedes!

Jubilæer overalt
Året var udpeget til et jubilæumsår. For 
klubben, for bilen, for 40-års og 25-års 
medlems jubilarer samt 25 års træf jubilæum i 
Asferg. Jeg synes det er forløbet så fint.

NMMK som forlag
At udgive en bog og et stort jubilæumshæfte 
er en stor og dyr opgave! Tak til Jens Kjeldsen 

for at samle jubilæumshæftet og ikke mindst 
tak til Simon Marsbøll for at skrive og 
redigere bogen ”Morris Minor – et ikon siden 
1948”. Dermed fik klubben også status af 
forlag med eget ISBN nummer og alt hvad 
dertil hører. Kom frit frem, hvis I ligger med 
et lødigt manuskript.

Undskyld til Herluf
I jubilæumshæftet manglede indlægget 
fra tidligere formand Herluf Knudsen, 
beklageligt, men det bringes i dette nummer. 
Spændende læsning fra side 17.

Meget nyt til vinteren
Bestyrelsen fik startet et tættere samarbejde 
med kontaktpersonerne. Arbejdet er ikke slut 
– men eet af de synlige resultater er en lukket 
Facebook gruppe til kontaktpersonerne. 
Vi håber der må blive udvekslet ideer og 
erfaringer samt lavet samarbejde, til gavn for 
aktivitetsniveauet i grupperne.    

Sikke en sommer 2018
Af redaktør Søren P. Villadsen

Kender I nogen, der gerne vil købe Morris bogen? 
Eller vil I give den som gave? Køb den i Fredericia
eller direkte hos Simon via mail til sm@nmmk.dk 

Prisen er DKK 125,- + porto.
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2018
Oktober

Mandag 15. Klubaften Fyn 
Hos Jytte og Lars, Vesterlaugsvej 16, 
5690 Tommerup, kl 19:30. 

Weekend 20.-21. Bilmesse & Brugtmarked 
Besøg NMMK’s stand på messen i Fredericia. 
Tema: Klubbens Jubilæum. 
Mini Club Denmark og MhS er på vores stand i denne weekend. 

Tirsdag 23. Garage møde, Nordjylland kl 19.00
Hos John Olsen. Nørkærsvej 32, 9280 Storvorde, kl 19. 
Der vil være kaffe og kage. Der er ikke tilmelding 
men vi vil da gerne høre fra jer.

November 

Torsdag 15. Årsmøde v/Ida & Jens, Sunds 
Vest-, Midt- og Østjylland lægger en 2019 plan. 

Lørdag 24. Årsmøde MhS, Middelfart
Klubben har 2 pladser. 
Kontakt evt. Søren Villadsen 2340 1040.

December 

Søndag 9. Gløgg og æbleskiver i Haderup 
v/Rosa & Jens Chr. Juleafslutning kl 14:00

Lørdag 15. Julehyggetur, Nordjylland  kl 13.30
Køretur i Lundby Krat kl 13:30 og efterfølgende kaffe og 
æbleskiver I Gudum hos Rete & Jørgen. Af hensyn til indkøb vil 
vi gerne vide hvor mange der kommer. Tlf. 2230 6449

2019
April

Weekend 6.-7. Bilmesse & Brugtmarked 
Besøg NMMK’s stand på messen i Fredericia.
 
Maj

Weekend 30.5-2.6. Pingvintræf
Kristi Himmelfarts weekend
På Møgeltønder Camping, tlf. 7473 8460.
Info og tilmelding Johannes Juhl, tlf. 4055 2702.

Juni 

Weekend 7.-9. Pinsetræf Gudenå Camping v/Brædstrup 
Bolundvej 4, 8740 Brædstrup, tlf 7576 3070. 
Info/tilmelding: Per Madsen, tlf +45 4078 9759

Juli 

Weekend 12.-14. Sommertræf Rudbøl, Danmark

Oktober 

Weekend 19.-20. Bilmesse & Brugtmarked 
Besøg NMMK’s stand på messen i Fredericia. 

Kalenderbladet – se også www.nmmk.dk 
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’Nye’ kræfter på 2 Kontaktperson-poster
Af formand Henrik Hansen, Karise

Dem der deltog i årets sommertræf i Norge, 
ved det allerede...

Dem der var forhindret i at deltage, gik for 
det første glip at et sommertræf afholdt i flot 
og fin stil.. For det andet gik de også glip af 
at være blandt de første, der kunne møde 2 
nye kontaktpersoner og en afgående...

Lolland-Falster og Møn
I kølvandet af samtalerne med alle kontakt-
personerne rundt om i klubben, er det faldet 
sådan ud, at kontaktperson for Lolland-Falster 
og Møn, Dennis Hansen, medlemsnr 1461, går 
på "pension" i hvert fald som kontaktperson.
Dennis har holdt Morris-fanen højt syd for 
Sjælland i mange år, på trods af en del 
udfordringer, dels med faldende Morris-antal 
og at de tilbageværende Morriser kører i en 
anden klub.
Dennis blev kontaktperson i 1991, så efter 
godt 28 år på posten, hvor han vist har haft 
en finger eller to, i en del Morriser og hjulpet 
deres ejere i gang med at få størst fornøjelse 
ud af deres dejlige bil, overlader han stafetten 
til Henning Nikolaisen, medlemsnr 3333.

Henning bor i Vordingborg og har 
efterhånden deltaget i en del træf og 
sammen med Dennis og undertegnede, 
var han, i 2015, foregangsmand til et 
træf afholdt i Vordingborg, lige ud til 
Storstrømmen. Henning er god til at finde 
nye Morris-ejere i lokalområdet, der ikke er 
medlemmer i klubben. Jeg mener, at der 
dukkede 3-4 biler op til træffet, der ikke var 
medlemmer.

Nordjylland
I Nordjylland er der også kommet ny kontakt-
person idet Mogens Bjerre, medlemsnr 1160, 
overlader posten til Jørgen Ebdrup, medlemsnr 
164. Mogens blev kontaktperson i 1994!

Mogens & Co i Nordjylland havde 3. 
weekend i august til Minitræf, f.eks i Skagen 
i 1999 – men man havde også succes med 
Weekend-ophold i feriecentre – en rigtig 
populær aktivitet hos børnefamilierne!

Afløser for Mogens er Jørgen Ebdrup. Det er 
muligt, at navnet lyder bekendt for nogle. 
Det kan være fordi, at det var ham Mogens 
afløste for godt 24 år siden, eller også fordi 
du har set hans fine røde og sorte cabriolet, 
der blev vist frem på sommertræffet 2016.

Jørgen kender også en del Morriser i det 
Nordjyske og har igen fået mod på at være 
kontaktperson.Mogens og Jørgen har smug-
startet lidt i det små, mht. overdragelsen 
af kontaktposten. Det er faktisk allerede 
blevet til et par garagemøder/skrueaftener i 
værkstedet, hvor der har været god tilslutning.

Bak op
Jeg kan kun opfordre til, at støtte op om 
nye tiltag fra de nye kontaktpersoner samt 
sprede budskabet til dem, der ikke ved, at 
der foregår noget i netop deres område. Se 
kontaktoplysningerne på side 38.

Stor tak
Til sidst skal der fra bestyrelsen og hele klubben 
lyde en kæmpe tak til Dennis og Mogens for 
mange års tro tjeneste i klubbens ånd.

Klubbens kalender for 2019 udsendes sammen med 
NORMINOR denne gang. Billederne er valgt ud fra 
nyrenoverede vogne, med passende fordeling på 
modeller og lande – og endelig skal redaktøren 
have fået kendskab til bilerne!
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Morrismøde i Nordjylland

Fra kontaktperson Jørgen Ebdrup, 
Nordjylland gruppen

Der var super fin opbakning til garagemøde i 
Nordjyllands gruppen torsdag den 19. april 2018. 

Blandt deltagerne var også Jens Breum, Henrik 
Garder og Harry Kronborg.

7 Morris’er mødte op og der var i alt 17 
personer i garagen hos Rete og Jørgen Ebdrup. 
De bor i Gudum, 9280 Storvorde, lidt sydøst 
for Aalborg.
 

Vært Jørgen Ebdrup fortæller 

Nyt på Facebook
Af redaktør Søren P. Villadsen

Jeg kan bestemt ikke følge med i, hvad der 
rør sig på Facebook – hjælp mig gerne, 
tak – men her er hvad jeg er kommet i 
nærheden af.

Forum for Kontaktpersonerne
Bestyrelsen har et stort ønske om at styrke 
klubben gennem kontaktpersonerne – 
derfor arbejdes der med ideer og support til 
og fra grupperne.

Det er således en glæde, at der nu er 
kommet et FB Forum for ”NMMK - 
Kontaktpersoner. Forum.”

Administrator er Terje Sunnaas og det 
er en lukket gruppe – kun for vore 
kontaktpersoner og bestyrelsen – samt 
eventuelt en ’sekretær’ i de enkelte grupper.

NMMK Västsverige er nu på FB
Kontaktperson Erling Holmin & Co i 
Västsverige er kommet på Facebook med 

egen lukkede gruppe ”Morris Minor 
NMMK Västsverige”. Rent praktisk er det 
Maria Kallin, der er administrator.

Det første arrangement i gruppen, der blev 
dækket via FB var Höstträff i Ulricehamn 
på Skotteks Gården, weekenden 14.-16. 
september 2018. 

Navn på grupperne på FB
Hvis jeg må komme med et ønske og 
forslag, så er det at vore grupper oprettes 
på navnestandarden ”Morris Minor NMMK 
nnnnnnn”, Hvor nnnnn er gruppens navn. 
Det vil gøre søgningen let  og fange både 
NMMK og Morris Minor.

Grupperne er naturligvis velkomne til at 
bruge klubbens officielle side – og med nu 
over 500 medlemmer, så giver det en god 
informationsspredning.  
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www.morrisminor.dk email: mail@morrisminor.dk tlf. (+45) 86443200

I garagen var bl.a. John 
Olsen – Tommy Pedersen 
og Mogens Bjerre
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Pingvintræf i Kr. Himmelfartsweekenden
Foto og tekst af redaktøren

Én gang skal jo være den første og 2018 blev 
første gang vi deltog i et Pingvintræf. Enderup 
Skov Camping har nogle meget fine vejnavne, 
f.eks. Route 66 og Rally Dakar Road – men ellers 
var det vist Morris-pladsen, der var pænest!
Lørdag gik turen til Svalegaarden ’Oldies and 
Goodies’ hvor Bent Lundsgaard viste rundt og 
fortalte. 
Der var mange historier. Én af dem om Volvo 
– som er startet ud fra firmaet SKF, dem 
med kuglelejerne! Og hvoraf kommer navnet 
Esso? Jo, ’Det Danske Petroleums Aktieselskab’ 
D.D.P.A, fusionerede med amerikanske 
Standard Oil; SO. Forkortelsen ’SO’ blev udtalt 
Esso – og det så bedre ud!
Vi var også forbi tulipanmarkerne – men det 
billede har jeg gemt til forsidefoto på maj-
nummeret af bladet næste år.

Arrangørerne 
Johannes 

Juhl, Jørgen 
Nissen og 

Jacob Nielsen 
havde sørget 

for Othello 
lagkager.

Svalegården har denne Traveller, årg. 1971, 
som oprindeligt kommer fra Ribe-egnen.

Bent Lundsgaard 
kunne historien 
om D.D.P.A., SO 
og ESSO.

Veterankjøretøyutstilling, Hedmark           Åbningsdag Jesperhus Blomsterpark, Mors

Olav Bjørge m.fl. udstillede Morris i 
OL-Hallen fra 1994, ”Vikingskipet” i Hamar. 
”Kultur på Hjul” var den 7.-8. april 2018. 
Foto: Olav Bjørge.

Det er blevet et meget stort tilløbsstykke 
og også i år var der mange Morris. 
Freddy Laursen har fotograferet 
den 10. maj 2018.

Britisk Motor Show
Microbryggeri fra Viborgkanten var rigtig flot kørende til Britisk Motor Show ved Skive, 
den 11. august 2018. Foto: Tommy Gjøl.

Vejret var rigtig fint allerede 10.-13. maj 2018
Set & Sket
Af redaktør Søren P. Villadsen
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Allerede denne første aften var der rigtig 
meget, der skulle inspiceres - postbiler med 
gummiskærme, prototyper, hjemmebyggede 
varianter og sjove campingvogne. Og 
sådan blev det ved både lørdag og søndag. 
Billederne taler deres eget sprog.
Arrangørerne havde virkelig gjort noget 
ud af det. Der var teater og lege for 
børn og mens ejere kunne savle over 
stumpemarkedet, kunne familiemedlemmer, 
der ikke lige delte Morrisinteressen på det 
højeste niveau, se på udstilling af fugle eller 
krybdyr og fugleedderkopper. Der var også 
mange særudstillinger fra de forskellige 
lokalafdelinger og registre, som de kalder de 

grupper, der deler samme interesse, f.eks. 
million-ejere. På en stor central plads var der 
fremvisning af specielle køretøjer ledsaget af 
kommentarer fra særdeles kompetente folk. 
Alle udlændinge blev desuden inviteret til 
Teaparty med diverse lækkerier. Lørdag aften 
var der fest i et stort telt, og det kunne vi 
andre tydeligt høre selvom der var en hel 
kilometer mellem festen og vores telte!
Alt i alt en mindeværdig tur, som vi fik stort 
udbytte af. Og hvis ellers ikke Brexit gør 
det ubetaleligt om 10 år, når der er rund 
fødselsdag igen, så er vi klar til en tur mere 
- hvis vi har helbred til det.

Bilens 70 års fødselsdag i England
At Simon Marsbøll

Vi var så heldige, at vi kunne flette 
englændernes fødselsdagstræf på Kelmarsh 
Hall sidst i juni ind i en ellers tætpakket 
kalender. Der var afgang direkte fra 
minitræffet på Fyn, og vi skulle følges med 
Jens og Lene fra Aalborg - begge hold i en 
Traveller fra 1969. 

Første stop på turen var ved vores fælles 
bekendte Bryan og Hillary Gostling. Her så 
vi en imponerende samling af reservedele, 
brochurer, modelbiler, keramik morriser, 
og..., og... Bryan ejer også verdens ældste 
indregistrerede Traveller fra 1953, men 
den var helt blokeret af reservedele i hans 
garage, så vi kunne kun se noget af den!
 
Efter det hyggelige besøg kørte vi mod 
Kettering, hvor vi havde booket værelser 
på Royal Hotel (Dronning Victoria boede 
der engang...). Undervejs mødte vi en 
servicevogn fra BMC, der bl.a. blev brugt 

til at fragte fabrikkens racerbiler til Monte 
Carlo. Den var fra 1956 og til salg.
Så var vi turister i et par dage, og vi så bl.a. 
Bombay Sapphire Destillery syd for Oxford. 
Ubeskriveligt! Torsdag kom 3 danske 
Morris'er mere til hotellet, og vi hyggede os 
gevaldigt. Fredag tog vi til træfpladsen og 
fik det hele stablet op. Her stødte Henrik og 
Vivian til os - dog uden Morris'en, der ikke 
nåede at blive klar. 
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Bagfra ligner den alle de 
andre, men det er verdens 
ældste indregistrerede 
Morris Minor Traveller. 
Den står i garagen hos 
Bryan Gostling, UK.

BMC's autotransporter og servicevogn til 
fabrikkens racerbiler. Årgang 1956!

3 stk. årgang 1948: Nummer 1, 6 og 83, der rullede af samlebåndet – flot samling!

Rallyområdet. Aktivitetspladsen i forgrunden og camping i baggrunden.
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Greta Molanders Æresløp
Dette er et veteranbilløp med kun kvinnelige førere. Det er mig, Grethe Wiehe, medl.
nr. 3672, ytterst til høyre med pipe i munnen. Det er et minnesløp til ære for den svensk-
norske rallykjøreren Greta Molander som kjørte bla. Rally Monte Carlo. Jeg har deltatt på 
dette løpet 6 ganger. I år for første gang med egen bil. Morris Minor cab 1952 modell. Vi 
har hatt bilen nå i 1,5 år. Vi var fire damer i år som kledde oss som tidsriktige «herrer», 
da min Morris heter «Sir Henry». Løpet i år var på nesten 40 mil, vi kjører på ideal tid, og 
løser oppgaver underveis. «Sir Henry» bestod løpet med glans, ingen problemer.

Vinderbilerne fra Sommertræffet 2018
Fra formand Henrik Hansen

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

Her er oversigten på vinderbilerne ved sommertræffet 2018. 

Original Van:           1.  Medlem 3568     Per Jensen                62 stemmer
Original 4-dørs:       1.  Medlem   839    Simon Marsbøll         49 stemmer
                            2.  Medlem   804    Gunnar Naustdal      15 stemmer
Original Traveller:   1.  Medlem   472    Kim Kleis                    36 stemmer
                             2.  Medlem  3125   Bjørn Paulsen            28 stemmer
                          3.  Medlem    991   Lene Søgaard                1 stemme
Original 2-dørs:   1.  Medlem  3207   Thomas Skipper        34 stemmer
                    2.  Medlem   472    Kim Kleis                   26 stemmer
                   3.  Medlem  3019   Rosa Wûrtz                 3 stemmer
                      3.  Medlem  3706   Roger Johansen         3 stemmer
Ingen Pick up og cabriolet til stede i originalklassen.
Åben Cabriolet:       1.  Medlem  1660    Søren Kalin              20  stemmer
                          2.  Medlem    164    Jørgen Ebdrup          13 stemmer
                      3.  Medlem  1293   Jens Kjeldsen             13 stemmer
Åben 2-dørs:        1.  Medlem  3505   Esben Østby              19 stemmer
                       2.  Medlem  3254   Alexander Hovda      13 stemmer
                  3.  Medlem  2110   Egon Laursen            11 stemmer 
Åben Van:      1.  Medlem  1042   Harry Kronborg          24 stemmer
                2.  Medlem  3448  Torgeir Hovda             14 stemmer
                      3.  Medlem  3512  Sven-Erik Banke          11 stemmer
Åben Traveller: 1.  Medlem   3333  Henning Nicoliasen    24 stemmer
                        2. Medlem     707  Terje Sunnaas             14 stemmer
                        3. Medlem  2019   Henrik Hansen            10 stemmer
Åben Pick up:    1.  Medlem  2739  Richard Pedersen        43 stemmer
                    2. Medlem    015  Olav Naustdal              17 stemmer
                       3. Medlem  1987  Kim Arne Fjeld                  2 stemmer
Åben 4-dørs:         1. Medlem  2165  Karen Thomsen            23 stemmer
                        2. Medlem  2760  Peder Nielsen               22 stemmer
                       3. Medlem  2900 Anne-Ragnhill Bjørge    14 stemmer
Peoples choice:       1. Medlem  3448  Torgeir Hovda               14 stemmer
                  2. Medlem    015  Olav Naustdal               11 stemmer
                      2. Medlem 2019   Henrik Hansen              11 stemmer
                          2. Medlem   164   Jørgen Ebdrup               11 stemmer
                         3. Medlem    472  Kim Kleis                         10 stemmer
Distance driver:   David Charysz med 1984 km. 
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Sommertræf Fredrikstad 2018

Fredrikstad har Byfærger i stedet for Bybusser.

Campingområdet – og billedet er fra før alle er 
kommet!

En skøn tur ud over ø-gruppen Hvalerne fik 
Thomas Skipper arrangeret.

4 x 40 års jubilarer blev hyldet – klubbens 
stiftere.Olav Bjørge, Olaf Engvig, Ole Østby og 
Kjell Østby. Dertil nuværende formand Henrik 
Hansen og næstformand Kim Arne Fjeld.

En gammel ide blev genoplivet: Skub en 
Morris 100 meter!

S14-9
Guro Marie Aaland Lundanes og familie var 
klar i teltet.

Scenen var storslået til åbningen på    campingpladsen med taler og musik.

Træffoto blev taget ved elven Terje Sunnaas og hjælpere havde 
mange fine præmier til udlodning.
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25 år - Fra livstidsprojekter til Movie Star
Af 25-års jubilar, Jonna Jensen, 
Frederiksberg, medl.nr. 1933

Vi fandt egentlig vores første Morris 1000 
tilbage i 70’erne og blev allerede dengang 
forelsket i tanken om selv at istandsætte og 
kunne køre rundt i så fin en bil. Projektet 
kom aldrig op at køre, men et frø var 
sået, og i 1995 fik vi endelig vores første 
(kørende) Morris Minor – og det blev 
begyndelsen på en lang kærlighedshistorie. 

Familiemedlemmerne af Morris’er har 
igennem tiden talt tre Morris Traveller, tre 
Morris 1000 og en enkelt Morris Mascot, 
hvoraf tre i sidste ende er indgået som 
reservedele i restaureringen af de andre.  
For en Morris skal have kærlighed, masser 
af kærlighed, men så har man også en flot, 
ældre dame, som får folk på gaden til at 
smile og hilse. 

Vores ældste Morris er således født i ’52 
og efterhånden noget, der minder om et 
livstidsprojekt i garagen. 

”Send Mere Slik” filmen
For vores ene Traveller blev vejen til 
beundrende blikke og berømmelse en 
ganske anden, da en regissør en dag faldt 
over hende i vores indkørsel og straks så 
hendes potentiale som movie star. Det 
blev til en glorværdig optræden på det 
(mellem)store lærred i 2001, hvor Bodil 
Udsen spillede den heldige Traveller-ejer i 
børnefilmen ”Send Mere Slik”. 

Afhængighedsskabende 
køreegenskaber
Siden da har vores Morris’er levet det mere 
stille og tilbagetrukne liv som hverdagsbiler 
for familiens tobenede medlemmer, hvoraf 
alle tre børn ligeledes har haft glæde af 
Morris’ernes skønne, charmerende og 
afhængighedsskabende køreegenskaber. Og 
mon ikke de næste 25 år ligeledes bliver 
med en Morris eller to i indkørslen.

Den manglende formandsberetning: 
Herluf og NMMK
Af medl nr Æ-1264 Herluf Knudsen, 
Formand for NMMK 1990-

I NORMINOR nr. 61 august 1989 efterlyser 
styret nogle nye folk, da de ønskede at 
stoppe i marts måned 1990. Dette har jo 
nok givet stof til eftertanke rundt omkring i 
de forskellige lokalgrupper. Det gjorde det 
også i Fynsgruppen, det resulterede i at der 
efter en spørgerunde og nogen snak blev 
fundet 6 personer som ville binde an med 
opgaven, det var som følger.

A-1264 Herluf Knudsen formand, A-1188 
Henrik Nielsen næstformand, A-232 Morten 
Westermann redaktør, A-407 Palle Hansen 
sekretær, H-1120 Birgitte Jensen kasserer og 
A-1121 Børge Larsen distributør.

Forslaget blev sendt til det siddende styre. 
Da der åbenbart ikke var andre i forslag 
skulle det så fremlægges på den kommende 
generalforsamling. Generalforsamlingen 1990 
blev afholdt på Næsbylund Kro i Odense. Her 
blev blandt andet det nye styre valgt, og så var 
det jo bare om at komme op på hesten og i 
gang. Den afgående formand Lone Skov kom 
også med en advarsel om ikke at lave for store 
forandringer, og et ønske om god arbejdslyst. 
Et konstituerende møde hvor vi fik overrakt 
en hel del kasser med alt det udstyr som var 
i klubben, og så var det ellers bare i gang. 
På trods af Lones advarsel begyndte vi i det 
ny styre at ændre på NORMINOR fra nr. 65. 
Der blev også indkøbt en ny computer med 
tilbehør til vores redaktør. 

Det blev der da heldigvis ikke meget ballade 
over. I løbet af året kom der også en T-shirt 
med et andet logo, og en Zippo lighter med 
klubbens logo.

Selv om sommertræffet som hovedregel er 
lagt ud til en lokalgruppe bliver styret på 
den ene eller anden måde altid involveret 
i det. Sommertræffet i 1990 kom til Orsa i 
Sverige, det var A-838 Thomas Erikson og 
hans hjælpere i Dalarna der fik det stablet 
på benene og det gik godt.
                                                                              
1991: Det var så i store træk det første år 
for det nye styre, og vi var hver især ved 
at finde ind i en god gænge. Noget af det 
som her først i 90’erne var et stort og ofte 
diskuteret emne var original-uoriginal klasse 
og præmiering af disse. Det var vores håb i 
styret at dette kunne komme på plads inden 
alt for lang tid, men løsninger og forslag 
til det var der ikke mange af. Det lykkedes 
efter nogen tids søgning og lidt overtalelse 
at få knyttet en revisor med noget kendskab 
til regnskabsføring til klubben, det blev 
A-524 Lars Skovly. Så forlod vi Multi-Data 
og indkøbte en computer mere, som vi 
kunne have vores kartotek og regnskab 
på, hvilket var en stor lettelse for vores 
kasserer. Medlemslister med mere ville, når 
det hele var indlæst, kunne fremskaffes 
på få minutter i stedet for uger og til en 
helt anden pris. Der blev også udsendt en 
kalender i en bedre udførelse end året før. 
Det kom der en god respons på så mon ikke 
at det fortsættes.

I filmen er Travelleren 
kommet helt ud på 
landet!
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Årets generalforsamling havde vi forsøgt 
at få lagt ud hos en af lokalgrupperne, 
men da der ikke var nogen respons, kom 
styret til selv at stå for den. Den kom igen 
til at være på Næsbylund Kro i Odense. 
Generalforsamlingen gik godt og blev 
afviklet i god ro og orden. Fra styrets side 
var der dog lidt bekymring angående en 
dalende tilslutning fra vores medlemmer, da 
man så ikke ville være beslutningsdygtige 
og spørgsmål som ville kunne klares på 
forsamlingen skulle til urafstemning. Styret 
havde et ønske om at ændre datoen 

for indbetaling af kontingent, dette gav 
forsamlingen os lov til, selv om det betød en 
ændring i vedtægterne.

Sommertræffet 1991 afholdtes i Ålesund, 
Norge og det var Møregruppen med 
A-1339 Henry Eide i spidsen som stod for 
arrangementet, det blev afviklet godt og 
ordentligt. Styret var ind over med præmier 
og træfplakat. Et fint oplæg til træffet stod 
Oslo-gruppen for. Det var "Arne B Holms 
mindeløp" som gik fra Oslo til træfpladsen i 
Ålesund, en rigtig fin tur.                                                                              

På vej til Sommertræf i Ålesund 1991

1992: Så gik vi ind i det andet år for det 
nye styre, og fornemmelsen af at vi får 
mere og mere greb om tingene er rigtig 
god. Man kan vel sige at styret er ved at 
finde sin rytme, og tingene glider en anelse 
lettere. Der blev i styret arbejdet hårdt på 
at få medlemskartoteket opdateret. Dette 
arbejde, og det at nogen havde gjort os 
opmærksom på det, havde medført at vi 
havde indset at man nok blev nødt til at 
lade B-medlemsskab udgå. Det krævede en 
urafstemning, og med generalforsamlingens 
accept blev den afholdt. Resultatet blev 
at B-medlemsskab udgik. Det skal dog 
lige tilføjes at B-medlemmer fik tilbudt 
A-medlemskab fra begyndelsen af 1993. I 
styret mistede vi vores distributør A-1121 
Børge der på grund af arbejde ikke længere 
kunne afse tid til arbejdet for klubben. 
A-407 Palle vores sekretær, overtog tjansen.
  
Endnu en gang stod styret for årets 
generalforsamling og endnu en gang 
blev det på Næsbylund Kro i Odense. På 
dette års generalforsamling blev blandt 
andet forsinket indbetaling af kontingent 
af alt for mange medlemmer diskuteret, 
og så det næsten uundgåelige emne, 
original-uoriginal, noget der var blevet 
sagt og skrevet en hel del om. Styret var 
indstillet på at finde en løsning. Kort efter 
generalforsamlingen i NORMINOR nr. 77 
side 13 kom kravene til originalklassen.

Sommertræffet 1992 blev afholdt på 
Carlsberg Camping på Tåsinge. Det var styret, 
eller en del af styret, som havde påtaget sig 
opgaven. Det var første gang med så stor 
en opgave, så erfaring var der ikke noget 

af. Det lykkedes at få afviklet træffet og for 
de fleste var det sikkert udmærket. Set i 
bagklogskabens klare lys var det tydeligt, at 
vi ikke havde fået nok hjælpere, og dermed 
ikke fået udellegeret arbejdet med træffet 
godt nok. Det resulterede så i den fejl at de 
få biler der var i originalklassen ikke fik udført 
teknisk kontrol, og der dermed var vindere i 
originalklassen uden certifikat. At så en stor 
del af vore medlemmer der var på træffet, 
stemte på originalbiler mod bedre vidende, 
kunne vi ikke gøre noget ved. 
                                                                               
1993: I styret kom der igen en udskiftning. 
Det var H-1120 Birgitte der var startet på 
noget videreuddannelse og derfor ikke 
ønskede at fortsætte som kasserer. A-1188 
Henrik Nielsen overtog pladsen og så 
manglede vi en næstformand. Efter nogen 
snak og lidt armvridning meldte A-839 
Simon Marsbøll sig på banen og gik ind på 
næstformandsposten. Sidst på året kom 
der så også en distributør på banen nemlig 
A-841 Lars Westermann. Endelig var styret 
fuldtallig igen. Der blev dette år udsendt 
medlemsliste og medlemskort. 

Minor Push Sommertræf Trollhättan 1993
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Generalforsamlingen dette år stod 
Nordjyllandsgruppen for og den foregik 
hos Migatronic i Ferritslev. Mødet blev 
afholdt i god ro og orden og sluttede med 
en rundvisning på Migatronic som laver 
svejseværker. På mødet blev Anton Kamp 
på anbefaling fra Oslogruppen udnævnt 
til æresmedlem. Der var også en snak om 
tyveri af biler og det mundede ud i at styret 
ville indkøbe en gravørpen og udarbejde en 
plan for mærkning af morisser.

Sommertræffet blev afholdt på Stenrösets 
Fritidsby, Trollhättan. Det var A-1808 
Erling Holmin og hans hjælpere der stod 
for træffet og trods en del regn gik det 
fint. Styret var indover med præmier og 
træfplakat. Efter træffet havde Holmin fået 
så meget smag for arbejdet i klubben at han 
oprettede lokalgruppen Vest Sverige.
                                                                                
1994: Så kom der endnu en rokade i 
styret. Vores sekretær A-407 Palle Bøgely 
ønskede at trække sig fra sin post på grund 
af nyt arbejde. Heldigvis kom det ikke 
pludseligt, så vi var lidt advaret og havde 
haft held til at finde en afløser. Det var 
A-992 Peder Mikkelsen. Dette år var der en 
motorkonkurrence hvor der kunne vindes 
en nyrenoveret motor. Det var for at styrke 
vores økonomi at det blev sat i gang. Der 
blev solgt i alt 450 lodder a 25 kr. En hel 
del af dem ved en ihærdig indsats fra et 
par styremedlemmer på årets sommertræf. 
Det gav et overskud på ca. 3000 kr. og 
dermed ville der blive råd til blandt andet 
den eftertragtede kalender. Vinderen 
af konkurrencen var A-1440 Asbjørn 
Stammerjohan. Æ-001 Ole Østby havde 

sendt en indstilling om æresmedlemsskab for 
A-232 Morten Westermann. Det blev vendt 
i styret og havde tillige været omkring en 
generalforsamling, så det blev et ja. Dermed 
udnævntes A-232 Morten Westermann til 
æresmedlem fra starten af 1995.

Dette års generalforsamling stod 
Københavnsgruppen med A-1245 Klavs 
Nielsen i spidsen for. Det foregik i 
medborgerhuset Pilegården, Brønshøjvej 
17. Der var fra styrets side lagt op til en 
vedtægtsændring i paragraf 2-4. Det var 
angående en restanceliste i stedet for 
udsendelse af rykkere for kontingent. Da 
der ikke var 10% af de stemmeberettigede 
medlemmer til stede gik forslaget til 
urafstemning. Ved urafstemningen blev det 
vedtaget. Kontingentstigning fra 1995 blev 
fastlagt. Certifikatkravet blev endnu engang 
debatteret. Styret fastholder kravet, men vil 
dispensere hvis det af den ene eller anden 
grund er umuligt at fremskaffe certifikat.

Sommertræffet dette år blev afholdt 
af Oslogruppen, og det foregik på Vik 
Skysstasjon - en campingplads som ligger 
ved Tyrifjorden mellem Oslo og Hønefoss. 
Det var et godt tilrettelagt og veludført træf. 
Stor tak til Terje Sunnaas og hjælpere. 
                                                                               
1995: Så skete det som ikke skulle være 
sket. Girokortene til kontingent blev udsendt 
efter bladlisten, ikke fra girolisten (min 
fejl) hvilket forårsagede en stor undren 
fra kontaktpersoner, og andre der ikke 
plejede at få tilsendt girokort. Heldigvis var 
de implicerede kvikke og friske, så fejlen 
blev hurtigt rettet. Redaktøren fik en ny 

computer med mere saft og kraft. Den 
gamle overgik til næstformanden. Sidst 
på året så styret sig nødsaget til endnu 
engang at hæve kontingentet til 180 kr. Fra 
Oslogruppen modtog klubben 3000 kr som 
var overskud fra sommertræffet.

Årets generalforsamling blev afholdt hos 
Anton på Nordisk Morris Minor Lager i 
Asferg. Mødet var godt besøgt selvom 
datoen faldt sammen med stumpemarked 
i Herning. Diverse emner blev debatteret 
og behandlet i henhold til program. 
Blandt andet syntes man at det ville være 
en god ide at gøre noget særligt ud af 
jubilæumsåret 1998. Alt i alt en god og 
velafviklet generalforsamling.

Sommertræffet blev afholdt på Absalon 
Camping i Rødovre. Det var A-1245 Klavs 
Juul Nielsen og Københavnsgruppen der 
stod for arrangementet. Det var første gang 
at træffet var kommet til storbyen, men det 
gik fint og der var også godt med deltagere. 
Bortset fra lidt uenighed, som blev klaret på 
stedet, forløb træffet planmæssigt.
                                                                               
1996: Norminor kom igennem en 
ansigtsløftning. Vores redaktør lagde 
stilen lidt om fra nr. 100. Der blev dette 
år også påbegyndt arbejde med lotteri 
Morrissen. Dette kunne følges i NORMINOR. 
Som noget helt nyt havde styret fået 
generalforsamlingen lagt i Norge. Dette 
medførte, at der blev sat en øvre grænse 
for godtgørelse til kontaktpersoner på 400 
kr. for ikke at slå bunden ud af klubkassen. 
Klubben blev også medlem af The 
Worldwide Federation of Morris Minor Car 

Clubs. I NORMINOR nr. 104 beskriver A-839 
Simon hvad det egentlig er for noget. Den 
danske del af NMMK blev dette år indmeldt 
i MhS som står for Motorhistorisk Samråd 
og er en paraplyorganisation for danske 
veteranbilsklubber. Jämtlandsgruppen i 
Sverige er blevet optaget i det svenske 
MHRF. Motorhistoriska Riksförbundet, som 
er den svenske pedant til MhS. Der er sendt 
en forespørgsel til Jämtlandsgruppen om 
de vil dække hele den svenske afdeling af 
NMMK. A-841 Lars Westermann har gjort 
de første spæde forsøg med at få lagt 
NMMK på internettet. Det blev desværre 
også til en rokade i styret. Vores kasserer 
A-1188 Henrik Nielsen har på grund af 
arbejde, ikke længere kunnet afse den 
fornødne tid til jobbet. Hans plads som 
kasserer overtages af A-1679 Hans Barkum. 
Vores revisor A-524 Lars Skovly havde 
ligeledes ytret ønske om at blive afløst. På 
denne post indtrådte A-2125 Bo Marschner. 
For at øge kontaktmulighederne til klubben, 
blev der dette år indkøbt en telefax, som 
blev placeret hos vores redaktør.
 

Sommertræf Uppsala 1996
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Årets generalforsamling blev som før 
omtalt holdt i Norge, nærmere bestemt 
på Motormuseet på Strømmen ca. 20 
km. fra Oslo. Det var Oslogruppen med 
A-707 Terje Sunnaas i spidsen der stod for 
arrangementet. Mødet gik efter programmet 
hvor de enkelte punkter blev gennemgået. 
Der var til mødet fremsat 4 ændringsforslag, 
men da generalforsamlingen ikke var 
beslutningsdygtig skulle de sendes til 
urafstemning. Dette skete efter hjemkomst, 
og alle 4 forslag blev forkastet. Under 
eventuelt blev der besluttet nogle tiltag, 
som ville kunne give lidt mønt i kassen.

Sommertræffet dette år blev afholdt på 
Fyrishovs Camping i Uppsala. A-2038 Urban 
Matsson og Jämtlandsgruppen stod for 
arrangementet. Træffet var rimeligt godt 
besøgt og forløb efter program og plan. Alt 
i alt et godt træf.
                                                                              
1997: Styret har hørt både for og 
imod vores løsning med at rykke 
generalforsamlingen uden for Danmark. 
Vi har derfor bestemt, at vi vil køre efter 
et system som hedder 1 ude, 2 i DK, 
1 ude, 2 i DK. Som følge heraf bliver 
generalforsamlingen 1999 i Sverige. Vores 
redaktør A-232 Morten Westermann har 
skiftet job. Det vil sige at de ting han på 
sit forrige job kunne lave til NORMINOR: 
trykning, kalendere med mere til en 
fordelagtig pris, ikke længere kan lade 
sig gøre. Styret har derfor indkøbt en 
scanner så redaktøren kan lave hele bladet 
med alt hvad dertil hører og aflevere det 
elektronisk på trykkeriet. Her er Midtfyns 
Bogtryk i Ringe valgt. Det giver en 

prisstigning på ca. 25% på bladet. A-841 
Lars Westermann har arbejdet en del med 
internettet. det har resulteret i at NMMK 
er kommet på World Wide Web med sin 
egen hjemmeside. Adressen på foranstående 
kan ses i NORMINOR nr. 105 januar 1997. 
Det lykkedes vores kassererA-1679 Hans 
Barkum at få oprettet girokontoer i Sverige 
og Norge. Det får både klubben og vore 
medlemmer i de to lande glæde og gavn af. 
Medlemskort vil fremover kun blive udsendt 
på opfordring af de enkelte medlemmer, 
så spares der også lidt her. Så er der en 
kontingentstigning på 20 kr, så kontingentet 
fra 1. januar 1998 er 200 kr. Der er også 
en masse i gang angående Golden Jubilee 
1998 i England. A-1264 Herluf Knudsen er 
i kontakt med Chris og Mary Hall som vil 
arrangere et træf i champagnedistriktet i 
Frankrig og derefter fælleskørsel til England. 
A-2165 Karen Thomsen er i gang med en 
tur direkte til England over Holland. A-2038 
Urban Mattsson pusler med tanker om 
en tur direkte med færge fra Sverige til 
England.

Generalforsamlingen dette år blev holdt 
på Bechs Hotel i Tarm. Det var A-1903 Karl 
Ove Sønderby og Vestjyllandsgruppen som 
stod for arrangementet. Mødet blev holdt 
efter dagsordenen. Under fremlæggelse af 
regnskab blev det til en del kommentarer 
og forklaringer. Det endte heldigvis med at 
vores revisor A-2125 Bo Marschner kunne 
underskrive og forsamlingen godkendte 
regnskabet. Der var også en god debat 
angående gebyrer ved kontingentbetaling. 
Styret lovede at arbejde videre med sagen. 
Det blev løst senere på året.

Sommertræf Horten 1997

Sommertræffet 1997 blev holdt på 
Rørestrand Camping i Horten. Det var A-707 
Terje Sunnaas og Oslogruppen der stod for 
afvikling af træffet. Det var godt besøgt, 
vejret var fint og det gik godt. Der var dog 
lige en lille svipser med det amerikanske 
lotteri, som jeg tolker som en misforståelse. 
Men det førte til sure miner og heftig debat. 
Sket var sket og alle implicerede og andre 
havde sikkert lært et eller andet.
                                                                                 
1998: Et nyt NORMINOR blev dette år 
født. Det var vores redaktør Æ-232 Morten 
Westermann der i samarbejde med Jørn 
Jakobsen havde skabt det flotte layout, det 
blev rigtig godt. Klubben fik også en ny 
adresse. Det skyldtes at postvæsenet ikke 
længere så sig i stand til at forsyne klubben 
med en postboks og derfor opsagde vores 
aftale. Klubbens adresse blev derfor min 

hjemadresse. Der blev i året indkøbt nyt 
materiel til klubben: fax med telefonsvarer 
til formand, kasserer og sekretær. Vores 
redaktør havde en i forvejen. Nu skulle 
hele styret så være til at få fat i på den ene 
eller anden måde. En ny computer til vores 
kasserer blev det også til. Den gamle (for 
øvrigt den første vi købte) var udtjent og en 
opgradering ville blive dyrere end en ny, der 
kunne en del mere. Årets måske for mange 
nok største ting, blev træffet på Blenheim 
Palace i England, hvor Morrisfolk fra det 
meste af verden havde sat hinanden stævne. 
En fantastisk oplevelse, og dem der var med 
derovre, vil sikkert give mig ret. I NMMK 
regi blev der af et par lokalgrupper afholdt 
20 års fødselsdagstræf. 
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Lotteri Morrissen blev færdig og var klar til 
at finde sin ny ejermand på sommertræffet. 
Danmark fik en bro over Storebælt og i 
den anledning var NMMK igennem MhS 
inviteret med. Det blev til et flot fremmøde 
af Morrisser, og vi fik sammen med alle 
de andre veteranbiler en hyggelig dag og 
en storslået oplevelse med kortegekørsel 
i begge retninger på broen. Sidst på 
året meddelte vores revisor A-2125 Bo 
Marschner at han ikke længere ønskede 
at varetage denne post. Vi efterlyste en ny 
person til posten, men blev ikke overrendt 
med henvendelser. Det lykkedes dog at 
indfange en enkelt, nemlig A-2165 Karen 
Thomsen. Ikke længe efter meddelte 
vores kasserer A-1679 Hans Barkum at 
han ikke længere så sig i stand til at 
klare kassererjobbet, så ud med en ny 
efterlysning. Der var ingen der meldte sig, 
men vi nærmest kaprede en mand, nemlig 
A-472 Kim Kleis som i løbet af januar måned 
1999 overtog kassererjobbet.

Generalforsamlingen 1998 foregik på 
Brobyværk Kro i Brobyværk på Fyn. For 
arrangementet stod A-1769 Harry Olsen 
og lidt af styret. Mødet blev afholdt efter 
dagsordenen og i god ro og orden. Vores 
revisor kunne ikke påtegne regnskabet i sin 
nuværende form da varelageret ikke fremgik 
direkte af regnskabet, men kun kunne 
findes ved at sammenholde regnskabet med 
forrige års regnskab. Der var en del snak 
om hvordan man kunne synliggøre dette 
i regnskabet, men generalforsamlingen 
anså det samtidig for at være en mindre 
regnskabsteknisk detalje. Forelagt 
revisorens kommentarer til regnskabet 
blev det godkendt af generalforsamlingen 
uden revisors påtegning. Kassereren tog 
revisionskommentarerne ad notam med 
henblik på næste års regnskab. Under 
eventuelt var der en god debat, og mange 
spørgsmål blev vendt, blandt andet salg af 
lodder til lotteri Morrissen, ture til England, 
PR udvalg og meget andet.

Blenheim Palace 1998

Sommertræffet blev dette år blev afholdt 
i Tarm, Danmark fra 8. til 12. juli. 
Arrangørerne var A-839 Simon fra styret og 
Vestjyllandsgruppen. Træffet var uden al tvivl 
højdepunktet blandt arrangementer i NMMK 
dette år. Et stort anlagt træf, hvor alle kræfter 
var sat ind på at skabe en begivenhed af 
format. Der var rigtig mange ting at se på 
og deltage i. Samtidig var vejret heller ikke 
det værste. Ved festmiddagen lørdag aften 
på Bechs Hotel blev lotteri Morrissens vinder 
trukket. Det var borgmesteren i Tarm der trak 
numrene og den heldige vinder var A-1588 
Ole Kirk Vium. Han var ikke til stede, men 
blev kontaktet og fik lørdag 24. juli overrakt 
nøglerne ved et lille arrangement på Bechs 
Hotel i Tarm.
                                                                                 
1999: Med ny kasserer A-472 Kim Kleis 
og revisor A-2165 Karen Thomsen på 
plads er vi igen fuldtalligt styre. Vores 
medlemstal har svinget en del frem og 
tilbage gennem tiden, men er på trods af 
periodisk syn og skrotpræmie nogenlunde 
stabilt. Vores næstformand laver nogle 
ganske udmærkede statistikker så vi kan 
holde øje med tingenes tilstand. A-2115 
Karen Thomsen og A-1764 Harry Olsen 
havde deres første spæde forsøg i 
Fredericiahallerne 20.-21. marts, hvor 
de havde en lille stand sammen med Dr. 
Morris. Det gik rigtig godt, så man var 
med igen 16.-17. oktober og vil forsøge 
at fortsætte dette i fremtiden. Dette var jo 
nok det kommende PR- udvalg. NORMINOR 
nr. 6 udkom ikke. Det er vist ikke sket 
før, men det skyldtes særdeles ulykkelige 
omstændigheder i redaktørs og distributørs 
familie.

Generalforsamlingen blev afholdt på 
Domaruddens Friluftsgård i Åkersberga som 
ligger lidt nordøst for Stockholm. A-2083 
Urban Mattsson og Jämtlandsgruppen 
stod for arrangementet. Styret havde ikke 
kassereren med, så A-841 Lars Westermann  
fremlagde klubbens regnskab som det var 
opgjort af revisor. Klubbens tidligere kasserer 
A-1679 Hans Barkum havde på grund af 
uenighed med revisor pr. brev fremsendt 
kommentarer til revisors regnskabsopstilling 
samt sin egen regnskabsopstilling. Forelagt 
dette blev revisors regnskabsopstilling 
enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
Der blev på mødet debatteret en del ting 
især i relation til Jämtlandsgruppen.

Sommertræffet blev afholdt på Tånga Hed i 
Vårgårda, Sverige. Arrangørerne var A-1808 
Erling Holmin og Vest Sverige gruppen. Et hyg-
geligt og godt træf i militærhistoriske rammer.
                                                                                  
2000: Så sker det igen. Kontingentet stiger 
fra første januar 2001 til 220 kr. for A 
medlemmer og til 60 kr. for H medlemmer. 
PR udvalget er nu en fast del af klubben og 
der er lavet en pulje på 10.000 kr. som der 
kan trækkes på. I styret blev der sidst på året 
et par rokeringer. A-992 Peder Mikkelsen 
forlader styret og A-2401 Bendt Rasmussen 
træder ind som sekretær, desuden har A-841 
Lars Westermann bebudet at han trækker 
sig i løbet af året. Vi takker ham hermed 
for hans store arbejde med at få alt vores IT 
til at virke. Vores redaktør og næstformand 
bytter plads og H-1500 Dorthe Frier Hansen 
træder ind som hjælp her og der. Klubben fik 
her i efteråret også ny adresse på internettet 
nemlig www.nmmk.dk
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Sommertræf Levanger 2000

Generalforsamlingen dette år blev afholdt 
på Hvidsten Kro i Danmark. Styret stod for 
arrangementet som fik deltagelse af ca. 
50 medlemmer hvilket var rimeligt godt. 
Mødet blev afholdt efter program og 
vedtægter. Kassereren fremlagde regnskab 
og det blev godkendt med en kommentar 
angående en manglende inventarliste (kom 
senere i NORMINOR). Der var en god debat 
med mange spørgsmål og svar samt nogle 
enkelte ting som styret kunne tage med 
hjem og arbejde videre med. Alt i alt en god 
generalforsamling i gode omgivelser.

Sommertræffet blev dette år afholdt 
i Levanger i Norge. Arrangørerne var 
A-322 Trygve Sandberg og H-2591 Kirsten 
Sandberg plus nogle lokale hjælpere. På 
trods af vind, lidt regn og ikke alt for meget 
varme blev det et godt og velafviklet træf.
                                                                                   
2001: Så kom hele styret på internettet. 
Der havde været arbejdet med dette i nogen 
tid, men nu var det virkelighed. Samtlige 
styremedlemmer kunne fra årets start 
kontaktes via E-mail, og vores hjemmeside 
er blevet pæn og velholdt. Dermed har 
styret gjort hvad det kunne i forhold til at 
opnå en øget synlighed og tilgængelighed, 

som det har været ønsket fra vore 
medlemmer. Vores vedtægter har været 
diskuteret nogle gange, derfor har styret i 
NORMINOR nr. 1-2001 fremlagt et forslag 
til vedtægtsændringer som selvfølgelig 
er til debat, men i endelig udformning 
vil blive fremlagt på førstkommende 
generalforsamling. I styret arbejdes der til 
stadighed på fordeling af arbejdsopgaver 
og hvervning af nye styremedlemmer 
eller løst tilknyttede hjælpere. Et fint 
eksempel er A-1757 Lars Mikkelsen som 
har tilbudt at give en hjælpende hånd med 
vedligeholdelse af hjemmesiden.

Generalforsamlingen blev dette år afholdt på 
Svostrup Kro i Midtjylland, Danmark. Styret 
med A-839 Simon som promotor stod for 
arrangementet, som dette år blev afholdt 
på en søndag i stedet for den "normale" 
lørdag. Dette af hensyn til stumpemarkedet 
i Herning, styremedlemmers kalender med 
mere. Til generalforsamlingen var der ca. 55 
fremmødte hvilket betød at forsamlingen 
ikke var beslutningsdygtig med hensyn 
til vedtægtsændringer. Der skulle have 
været 74 medlemmer. Styrets forslag til 
nye vedtægter havde været udsendt i 
NORMINOR og der var indkommet nogle 
indsigelser. Styret havde taget dem til sig 
og rettet forslaget til, så der var taget højde 
for dem og nu fremlagt det reviderede 
ændringsforslag. Da man som før omtalt 
ikke var beslutningsdygtig blev forslaget 
sendt til urafstemning (forslaget fra styret til 
vedtægtsændringer blev ved urafstemningen 
vedtaget). Der var en længere men god 
debat angående PR-udvalget og nye ideer til 
det. Mødet sluttede i god ro og orden.

 
Sommertræf Kliplev 2001

Årets sommertræf blev afholdt på Stevninghus 
ved Kliplev i Danmark. Træfarrangører var 
Als og Sønderjyllandsgrupperne. Træfpladsen 
er normalt en spejderlejr med tilhørende 
faciliteter, så der var plads nok. En ting som 
især faldt i øjnene var en stor bålhytte med et 
stort ottekantet bålsted, som på træffet var 
lavet om til grillsted. Da vejrguderne ikke 
ligefrem var med træfarrangørerne blev hytten 
flittigt brugt. Et godt og velafviklet træf.
                                                                                    
2002: I klubben har vi fået en ny 
hjemmeside på nettet, og manden bag dette 
også kaldet webmaster, er A-2471 Allan 
Skovgård. Han har virkelig lagt sig i selen og 
udformet vores hjemmeside med mange nye 
ting som ser ret så interessante ud, og på 
mange måder supplerer NORMINOR ganske 
glimrende. 

I styret har vores redaktør Æ-232 Morten 
Westermann et stykke tid ytret ønske om 
at træde tilbage. Vi fandt efter nogen tids 
søgen en frisk mand til redaktørposten 
nemlig A-2496 Torben Rasmussen. I samme 
ombæring blev redaktionscomputeren med 
tilhørende programmer udskiftet. Vi i styret 
havde for år tilbage bestemt os for at lægge 
generalforsamlingerne ud til Norge og Sverige 
efter tidligere beskrevet princip, men ud fra 
vores erfaringer og de muligheder de nye 
vedtægter giver for indflydelse til de enkelte 
medlemmer, har vi bestemt os for i fremtiden 
at holde generalforsamlingerne i Danmark. En 
kontingentforhøjelse så vi os også nødsaget 
til at varsle. Det ny kontingent fra 1. januar 
2003 blev som følger. A-medlem 240 kr. 
H- medlem 75 kr.
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Generalforsamlingen blev dette år afholdt 
i Frederikshavn, Danmark. Det var styret 
der stod for arrangementet, som blev 
afholdt i god ro og orden. Det var første 
generalforsamling med de nye vedtægter 
så der var folk på valg. A-2496 Torben 
Rasmussen blev valgt ind på redaktørposten, 
også en revisorsuppleant blev det til 
nemlig H-1201 Mette Jespersen. A-1757 
Lars Mikkelsen blev ligeledes indvalgt som 
styresuppleant. Æ-232 Morten Westermann 
takkede af og fik samtidig en stor tak for 
mange års særdeles ihærdig indsats. Som 
følge af dette blev A-839 Simon Marsbøll 
igen næstformand.

Sommertræffet 2002 i Sundsvall, Sverige 
blev holdt på Bergeforsens Camping og 
Stugby. Arrangørerne af træffet var H-1183 
Ove Ajden og Jämtlandsgruppen. Et godt og 
velafviklet træf.
                                                                                     
2003: 18. september dette år fylder 
klubben 25 år og i den anledning havde 
vi i styret gjort os nogle tanker om hvad 
der skulle ske i det kommende år, men 
var selvfølgelig åbne for ideer fra vore 
medlemmer. Der var i året ingen rokeringer i 
styret, men fik dog ved generalforsamlingen 
valgt en suppleant til styret, nemlig A-1293 
Jens E. H. Kjeldsen. Ellers er arbejdet i styret 
gået godt. De forskellige styremedlemmer 
har fundet på plads, og kender hver for sig 
deres arbejdsområder samt gangen i det 
daglige arbejde. Vi har derfor ikke haft brug 
for så mange styremøder som tidligere. 
Det skal dog også lige nævnes at flere 
af styrets folk også er ret så engagerede 
i diverse lokalgruppers arbejde. Et godt 

eksempel er jubilæumstræffet i Ulstrup 
5.-7. september i Danmark, hvor det var 
lokalgruppen Midtjylland assisteret af et par 
styremedlemmer der afviklede et godt og 
veltilrettelagt træf.

Sommertræf Skarnes 2003

Generalforsamlingen dette år blev afholdt 
på Hvidsten Kro i Danmark. Styret stod 
for arrangementet. Kassereren fremlagde 
regnskabet som ikke medførte nogen 
spørgsmål, dog kom han også lige ind på 
vigtigheden i det med at huske at skrive 
navn og adresse på indbetalinger med mere 
til klubben. To fra det siddende styre var 
på valg, de blev begge genvalgt, desuden 
valgtes A-1293 Jens E.H. Kjeldsen som 
styresuppleant. Under eventuelt var der en 
fin debat angående forskellige ting. Alt i alt 
en god og velafviklet generalforsamling.

Sommertræffet 2003 blev afholdt på 
Sanngrund Camping ved Skarnes i Norge. 
Det var 25-års jubilæums sommertræf 
så alle sejl var sat til. Arrangørerne var 
Oslogruppen og træffet blev lidt af et 
tilløbsstykke, jeg tror ikke at NMMK har 

afholdt sommertræf i Norge hvor så mange 
har deltaget. Til festmiddagen var Simon og 
jeg på podiet som repræsentanter for styret. 
Anledningen til det var, at styret gerne ville 
hædre stifterne af klubben Æ-Ole Østby og 
A-Olaf Engvig. Vi havde også en lille ting til 
dem. Endvidere blev alle de tilstedeværende 
æresmedlemmer kaldt frem til lidt hæder, 
A-005 Olav Bjørge blev også kaldt frem og 
til sin store overraskelse blev han denne 
aften udnævnt til æresmedlem på grund af 
sit kæmpe arbejde for NMMK. Arrangørerne 
fik afviklet alt det de gerne ville i løbet af 
træffet, til stor glæde og fornøjelse for 
deltagerne. Alt i alt et godt tilrettelagt og 
velafviklet træf som klubben kunne være 
stolt af.
                                                                                      
2004: Så kom vi ind i et nyt år, og noget af 
det første som styret skal bekymre sig om er 
som i alle de andre år generalforsamlingen. 
I år har København gruppen lovet at tage 
sig af det. Medlemstallet har igennem 
årene haft udsving til begge sider, men 
er heldigvis i en svag opadgående kurve. 
Noget andet er vores til stadighed voksende 
og udskældte restanceliste, men den er en 
nødvendighed. Man kan få kuldegysninger 
når den kommer, for tænk hvis alle der står 
på den ikke betaler. Heldigvis har det aldrig 
været tilfældet, for omkring sommertræftid 
er de fleste med igen, det giver vores 
kasserer en masse ekstra arbejde og et 
dårligt overblik angående økonomien. PR 
udvalget kører sin egen års cyklus med 2 
udstillinger om året plus diverse småjob ind 
i mellem. Internettet er jo en rigtig god ting, 
men der er også en bagside indeholdende 
virus og meget andet skidt. Nogle fra styret 

og vores hjemmeside har været ramt, det 
giver jo nogle omkostninger og en del 
besvær at få det hele til at køre igen. Så 
vidt jeg ved skulle samtlige styremedlemmer 
være rimelig godt sikret efterhånden. Vores 
sekretær har haft svært ved at nå alt sit 
arbejde, så vores suppleant A-1757 Lars 
Mikkelsen er trådt til og han overtog alt 
vedrørende klubvarer. Det viste sig senere 
på året ikke at være nok, og A-2401 Bent 
Rasmussen bad om afløsning på posten som 
sekretær. Vi havde heldigvis en mand på 
hånden, nemlig A-1769 Harry Olsen. Så først 
i oktober startede Harry og jeg hans lastbil 
og hentede alt sekretærgrejet hjem til Harry. 
Så skulle vores nye sekretær sættes ind i 
det hele og få styr på de løse ender. Noget 
der kom til at tage et stykke tid og en del 
støtte fra styret. En kontingentstigning fra 
1. januar 2005 blev også varslet. Det ny 
kontingent bliver for A-medlemmer 275 kr. 
H-medlemmer 100 kr.

Årets generalforsamling blev afholdt i 
Medborgerhuset Pilegården i Brønshøj, 
Danmark. Arrangørerne var København 
gruppen. Vedtægterne kræver at 5% af 
medlemmerne skal være tilstede for at 
forsamlingen kan være beslutningsdygtig 
med hensyn til vedtægtsændringer, (der 
manglede kun 8 personer). Forslag til 
vedtægterne skulle derfor til urafstemning. 
Kassererens regnskab blev fremlagt, dette 
medførte et enkelt spørgsmål vedrørende 
Tab og Vind kontoen. Regnskabet blev 
godkendt med en anmærkning fra revisor. 
Fra styret var der fremsat forslag angående 
æresmedlemmer og udnævnelse af disse 
(se NORMINOR nr. 1 2004). 
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Sommertræf Ringe 2004

Forslagene gik efter mødet til urafstemning 
og blev vedtaget. Der var også et par 
forslag fra A-2505 Carsten Høgsberg 
angående rabat hos Nordisk Morris Minor 
Lager. Hvis dette ikke kunne lade sig gøre 
skulle klubben påtage sig at oprette en 
indkøbsring. Disse to forslag gav en lang 
debat der til tider løb lidt af sporet. Æ-120 
Anton gav sit syn på sagen, det mundede 
ud i nul rabat. Styret afviste ligeledes at 
oprette en indkøbsring, men oplyste at der 
da ikke var nogen problemer hvis et eller 
flere af vore medlemmer ønskede at oprette 
noget sådant i privat regi. Under eventuelt 
kom man blandt andet ind på at vi fra styret 
gerne ville sende en lille opmærksomhed 

til de medlemmer der havde været med i 
NMMK i 25 år. Desværre havde det vist sig 
at en del af klubbens historiske materiale 
var gået tabt, og arbejdet derfor ville blive 
næsten umuligt. Styret var dog indstillet på 
en løsning i form af et diplom, som nogen 
så måske ville få for tidligt andre for sent.
 
Sommertræffet dette år blev afholdt 
på Midtfyns Fritidscenter i Ringe, Dan-
mark. En del af styret med en hel del 
hjælpere stod for arrangementet, og vi 
havde virkelig lagt os i selen for at få 
lavet et godt træf. Efter min mening lyk-
kedes det over al forventning at få skabt 
og afviklet et rigtig godt sommertræf.                                                                                     

2005: Vores seneste webmaster Anders har 
haft et rigtig skidt år. Det hele startede 
med at udbyderen der havde vores hjemmeside
solgte til en anden udbyder, som i 
overtagelsesperioden lovede eksperthjælp, så 
det hele kunne komme op at køre igen, det 
blev der dog ikke meget af. Alt det arbejde 
dette medførte gjorde at Webmaster mistede 
både lysten og tiden til at fortsætte sit virke. 
Så var det ud at lede efter en anden der 
havde mod på opgaven. Det lykkedes, den 
nye webmaster blev Karsten Jørgensen som 
gik ind i opgaven med fuld tryk fra første 
klik, hvis man kan sige det sådan. En helt ny 
hjemmeside hvor det hele virkede blev det til 
i slutningen af året. 

A-1757 Lars Mikkelsen som havde overtaget 
klubvarerne fra vores sekretær, havde 
også i løbet året været ganske flittig og 
fået lagt klubvarerne på nettet, så man på 
klubadressen www.nmmk.dk kan gå ind i 
Minor-shop’en og se på sagerne. Æ-120 
Anton Kamp organiserede en indsamling til 
ofrene for tsunamien i det Indiske Ocean, 
som gik hårdt ud over Sri Lanka. Han har, 
som de fleste ved, en virksomhed på øen 
og har derfor stor erfaring og indsigt i 
det lokale så pengene bliver brugt bedst 
mulig dernede. Mange skandinaviske 
feriegæster var blandt de omkomne, så det 
kunne næsten ikke undgås at nogle af vore 
medlemmer har haft katastrofen rimelig 
tæt på. Klubbens styre besluttede at donere 
5000 Dkr. til indsamlingen. Jeg har ikke gjort 
alverdens ud af at nævne lokalgruppernes 
store arbejde med træf og lignende, men vil 
dette år lige nævne et enkelt træf, nemlig 
A-1555 Edith og Helmut Fromms invitation 

til årstræf i Hamborg, Tyskland. Det blev 
afholdt 9.-11. september. En rigtig god tur 
med mange fine oplevelser. I styret blev 
der sidst på året en ret så hektisk aktivitet, 
grunden var den at vores redaktør A-2496 
Torben Rasmussen med øjeblikkelig virkning 
ønskede at stoppe. Det medførte at der 
meget hurtigt skulle findes en løsning så 
NORMINOR kunne blive lavet. En hurtig 
kontakt til vores gamle redaktør Æ-232 
Morten Westermann mundede ud i, at 
han heldigvis sagde ja til at opsætte et par 
numre.  A-839 Simon tog to pladser i styret, 
henholdsvis redaktør og næstformand. 
Det betød også at vores suppleant A-1293 
Jens E.H. Kjeldsen blev inddraget i styret, 
så måtte vi på længere sigt finde en mere 
holdbar løsning. NORMINOR nr. 1 2006 
udkom til tiden.

Generalforsamlingen dette år blev endnu 
engang afholdt på Hvidsten Kro, Danmark. 
Styret stod for arrangementet. Kassereren 
fremlagde regnskabet og fik det godkendt. 
Der var 2 styremedlemmer og 1 suppleant på 
valg, de blev alle genvalgt. Under eventuelt 
var det især hjemmesiden der var til debat, 
både styret og de tilstedeværende havde 
det ikke godt med den måde det hele var 
gået på. Alle var enige om at hjemmesiden 
skulle prioriteres højt. Æ-120 Anton Kamp 
fortalte lidt om den gavn blandt andet klub-
bens bidrag til Sri Lanka havde gjort. A-839 
Simon og jeg (A-1264 Herluf) blev som følge 
af de nye vedtægter indstillet til æresmed-
lemsskab af generalforsamlingen. Vi modtog 
begge valget og takkede for påskønnelsen. 
Jeg måtte dog lige igen minde om, at jeg 
fra næste generalforsamling ikke ønskede 
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at fortsætte i styret, og kunne derfor kun 
opfordre alle til at overveje en styrepost i 
NMMK.

Sommertræffet 2005 blev afholdt på 
Prångens Camping i Ulricehamn, Sverige. 
A-1808 Erling Holmin og Vest Sverige 
gruppen med Mia og Søren Kallin samt 
hjælpere stod for træffet. Træffet gik ganske 
godt i betragtning af at både skypumpe 
og regn forsøgte at spolere det hele. Men 
her viste det sig hvor seje Morrisfolket er, 
det hele blev taget med viljestyrke og godt 
humør.  Et godt og velafviklet træf.
                                                                                         
2006: Efter en hektisk afslutning på 2005 
er vi her i starten af det nye år ved at have 
rimelig styr på tingene igen. Vi mangler dog 
stadig en redaktør. Der er efterlyst en sådan 
på snart sagt alle tænkelige måder, og vi 
håber på et snarligt resultat, da vi ellers skal 
have NORMINOR lavet ude i byen, det bliver 
bekosteligt. Kort efter at første NORMINOR 
i år var udsendt så det ud til at vore bønner 
var blevet hørt. Sandelig om ikke der var 
en som kunne tænke sig at binde an med 
opgaven, nemlig A-2780 Hans Dueholm. 
Generalforsamlingen har styret fundet et 
sted til og den er indkaldt. Sommertræffet 
også på plads, det bliver i Geiranger i 
Norge. Vores hjemmeside med den nye 
webmaster er oppe og kører. 

Generalforsamlingen dette år blev holdt på 
Fjelsted Skov Kro og Hotel, Fyn, Danmark. 
Styret stod for arrangementet. Mødet 
blev holdt efter den udsendte dagsorden. 
Kassereren fik godkendt sit regnskab. Så 
kom valgrunden hvor jeg ikke modtog 

genvalg, resten der var på valg blev 
genvalgt. Styremedlemmer var nu A-1293 
Jens E.H. Kjeldsen (nyvalgt), Æ-839 Simon 
Marsbøll (genvalg), A-472 Kim Kleis (ikke 
på valg), A-1769 Harry Olsen (ikke på valg). 
Suppleanter var nu A-1757 Lars Mikkelsen 
(genvalgt), A-2760 Peder Nielsen (nyvalgt), 
revisor og suppleant A-2165 Karen Thomsen 
(revisor genvalg), A-2676 Søren Villadsen 
(revisorsuppleant nyvalg). Det nye styre 
konstituerer sig selv. Jeg lovede at assistere 
det ny styre den første tid. Der var en fin 
debat om forskellige emner efterfølgende. 
Derefter blev jeg hædret for min indsats 
i styret, og honoreret med en fin kurv fra 
købmanden med diverse gode sager. Sådan 
sluttede en god generalforsamling samt min 
indsats som formand.

PS. Dette er en meget løs gennemgang af 
de år jeg sad som formand i Nordisk Morris 
Minor Klubb og rigtig meget er udeladt, 
men det foranstående er set med mine øjne, 
det som har haft betydning, og så kan det 
godt være at andre ville have taget andre 
ting med.

Æ-1264 Herluf Knudsen.

Jubilæum i Asferg
Af kontaktperson Anton Kamp, Randers – 
og Nordisk Morris Minor Lager

Også i år havde vi rimelig godt vejr og vi 
hyggede os som sædvanlig.
Mine "foredrag" løb helt af sporet.
Jeg havde ellers forberedt mig på, hvad jeg 
ville fortælle, men inden jeg rigtig kom i gang 
gik snakken lystigt. Lørdag var snakken på 
pladsen også godt i gang, så jeg ikke syntes, 
jeg kunne afbryde. Jeg må nok hellere skrive.

Reservedele er jo blevet min del 
af vores hobby
Det startede med at opfylde klubbens 
formålsparagraf, at bevare Morris Minor.
I de første år kunne vi stadigvæk købe dele hos 
DOMI og grossister, men ret hurtigt smed de 
delene ud for at gøre plads til nyere modeller.

Det blev hurtigt et problem og jeg havde en 
idé om at vi skulle have en reservedelsafdeling 
i klubben. Alle syntes det var en glimrende 
idé, men da der skulle bruges tid, plads og 
penge var der ingen der havde lyst og jeg 
indså at hvis der skulle gøres noget måtte jeg 
selv gøre det.

Da jeg har en fortid i branchen, kontaktede 
jeg Lucas og købte el-dele til lager. De blev 
suppleret med det jeg kunne finde hos DOMI 
og grossister, men der var rigtig mange dele vi 
ikke kunne få.

På et tidspunkt fandt jeg ud af at det hele 
stadigvæk kunne købes i England.
Ret hurtigt fik jeg et godt lager af dele og jeg 
satte en lille annonce i Motormagasinet.
Det satte rigtig gang i "forretningen", da 

mekanikerne havde problemer med at finde dele.
Historien er meget meget længere, men det 
er "historie".

Anton havde lagt en række af de nyere/
sjældne reservedele frem til flot skue og 
snakken gik.

Vejledning på en web-shop
I dag er det helt andre problemer der kræver 
opmærksomhed, mest forretningsmæssige.
Når en del ikke sælges i et vist antal, er der 
ikke penge i det og fabrikanten stopper 
produktionen og en del udgår og det bliver 
besværligt for ejeren at vedligeholde bilen. 
Bliver det for besværligt, bliver bilen skrottet. 
Det er især dele med lav omsætningshastighed 
eller lav fortjeneste der nu udgår af produktion.
I de senere år har der været en rigtig kedelig 
udvikling der startede med internettet.
Tidligere var det "fagfolk" der solgte dele. I 
dag er det forretning og der er ikke megen 
hjælp at få.

I dag bruger mange mere tid ved computeren 
end med at skrue. Når man ikke kan finde den 
del man mangler giver det problemer.
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En webshop drives med "billig ufaglært" 
arbejdskraft. Det har presset priserne og på 
grund af konkurrencen i England går det også 
ud over kvalitet og service.
Det smager for meget af "sure rønnebær", så jeg 
vil stoppe her, selv om der kan siges meget mere.

Prisen er det du betaler, værdien er det du får
Heldigvis for mig er der rigtig mange der 
forstår at prisen ikke er så vigtig. Prisen er det 
du betaler, værdien er det du får.
Det skal være sjovt at vedligeholde sin Morris 
og det er det kun, hvis man ikke får for mange 
problemer. Det skal også være sjovt at sælge 
dele. Det er ikke sjovt, når jeg får en ny kunde 
der har købt alle delene i England og nu 
mangler alt det besværlige og ikke kan finde 
ud af hvordan bilen skal skrues sammen.

Jeg er ved at lære at sige nej til ikke kunder og 
dem jeg ikke kender.
Jeg kunne godt ønske mig lidt mere opbakning.

En partner til butikken
I flere år har jeg ønsket mig en partner som kan 
tage over lidt efter lidt. Håber snart det lykkes.

Indisk indspark til Sri Lanka
I Sri Lanka har jeg fået en partner, men jeg kan 
ikke helt tro på det før jeg ser lidt skillinger.
Han er fra Indien og har mange planer, som er 
helt på linje med mine.

Han har problemer med at få penge ud 
af Indien, men han er gået i gang med at 
investere.
Han finder de tidligere leverandører i Indien og 
sender dele til Sri Lanka. Så kan vi prøve dem 
af og jeg kan se dem når jeg er der.

Bilen med den fine nummerplade V 781 og 
ejeren Morten Kamp. 

For mange år siden kom mange dele fra Indien 
og kvaliteten var god. I dag kommer mange 
dele fra Kina og kvaliteten bliver ringere. Hele 
tiden udgår dele fordi omsætningen er for lille.
Dette problem så jeg for over 25 år siden og 
gik i gang. Nu fremstiller vi ca. 600 forskellige 
dele. Mange af disse sælger jeg til kollegerne 
i England, hvis der er en god omsætning eller 
fortjeneste. Ingen køber det hele og jeg får 
flere henvendelser fra private i England. Vi må 
nok til at betjene udenlandske kunder direkte 
fra Sri Lanka. Det er for tidskrævende her.

Det er meget spændende og der er meget der 
burde gøres, men jeg har begge hænder fulde 
og jeg bliver jo ikke yngre.

Redaktøren kan tilføje om træffet i øvrigt
På eftersommertræffet i Asferg nåede vi frem 
til, at der var 25 års jubilæum på træf ved 
Metha og Anton Kamp, Nordisk Morris Minor 
Lager – der samtidig er kontaktperson for 
Randersgruppen. Tillykke!

En vigtig detalje på dette træf er, at det alle år 
er lykkedes at have vejr til at sidde ude fredag 
aften til fælles grill – det lykkedes også i dette 
jubilæumsår.
Turen lørdag gik i år til Hvidsten Kro og en meget 
veltalende Hans Nejsum, der levende fortalte 
om Hvidsten Gruppen lige fra personerne og 
stederne til film og TV og tilblivelsen af Lars 
Lilholts sang ”Hvidsten Kro” fra 1994.

Lars Lilholt og Gudrun Fiils datter Gerda, 
snakkede sangen ”Hvidsten Kro” i gennem for 
at sikre fakta. Foto fra kroen.

En god middag med store islagkager fra 
Dalbyover Kro er en værdsat tradition på 
Eftersommertræffet, 3. weekend i august, 
og søndag formiddag er reservedelslageret 
åbent.

Historielærer og foredragsholder Hans Nejsum 
fortalte meget levende om Hvidsten gruppen.
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GF Veteran   
Strandvejen 59, 2100 Kbh Ø
Tlf: 72 24 41 98
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 2017 tilbagebetalt 

125 millioner kroner.

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for be- 
varingsværdige originalt opbyggede køretøjer,  
som er henholdsvis 35 og 25 år gamle. 
 Forsikringerne er med 100% tilbagebetalling  
af et eventuelt overskud. I 2017 reduceres 
præmien med godt 18% på baggrund af 2016 
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).

Medlemmer af GF Veteran kan  
tegne autohjælp for blot 348 kr.  
i alt pr. år omhandlende samtlige 
forsikrede veteran/klassisk køretøjer

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Lovpligtig 
ansvars-

forsikring: 
441 kr.** 

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.897 kr. 

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

 50.000 702 / 575 kr.*    1.752 / 1.435 kr.*  

 150.000 1.096 / 897 kr.* 218 / 178 kr.* 2.735 / 2.239 kr.* 542 / 443 kr.*

 500.000 2.609 / 2.136 kr.*   6.312 / 5.168 kr.*  

Nævnte priser er eksklusiv afgifter og 30 kr i medlemskontigent.
*Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af 2016 overskuddet på godt 18%

**Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud. Prisen er efter 4% overskudstilbagebetaling.

Hvis du vil se flere annoncer, gå ind på www.nmmk.dk under Forum/Stumpemarked

SÆLGES

Hængsler
Venstre hjælm hængsel 350,- kr og venstre 
bagklaphængsel 375,- kr, nye og er købt til 
Morris Minor 1970.
Bjarne Christensen, Nakskov, tlf. +45 2985 7136

Morris Minor 1953
Sjælden Morris fra 1953. Synet i 2015. Står 
pæn og kører, men der skal nye dæk på og 
bremser skal efterses. Nyt batteri skal påreg-
nes. Derfor prisen på 35.000,- kr. 
Flere oplysninger på til +45 4242 0630.
Bilen står på Amager.  Mvh Flemming.

Horn og dele
4 stk nye kofangerhorn, tværvange og flere 
rustfri pladedele.
A-438 Kaj Larsen, Vejle, tlf. +45 2084 0957

4 alu fælge med dæk 14"
Alufælge, 14", 185 / 60 / R14, Optimo 715, 
krydsmål 4, Hankook, 95% mønster, fælge 
med dæk. 1 dæk bør udskiftes pga. slidskade 
på siden. 1 metalprop mangler. Pris 2500 kr.
Karla og Erik Pedersen, 7870 Roslev, 
tlf. +45 21979757  / 61289757

Fin 948 motor og gearkasse
Frisk ny-renoveret motor og gearkasse sælges. 
Renoveret 2017 til nu solgt projekt. 
Pris DKK 14.000,- Henvendelse til Erling Han-
sen, Ikast, +45 2967 6523.
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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, 2240 Magnor - keostby@broadpark.no 
  Anne-Ragnhild Bjørge, Haugedalsveien 867, 2450 Rena, 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. 
  Tlf. 7565 0409. Mobil 4078 9759 - pmdk@c.dk 
Sdr. Jylland:  Johannes Juhl, Lindevej 8, Overjerstal, DK-6500 Vojens. Mobil 4055 2702
   Per Sørensen, Industrivej 22, DK-6070 Christiansfeld. Mobil 4056 3307 - psi@mail.dk 
   Marie Mætzke, Storegade 18, Bovrup, DK-6200 Aabenraa. Tlf. 7468 0031. Mobil 4023 1083
Klubmøde:  Sdr. Jyllandsgruppen 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, Tlf.: 9714 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
Lolland-Falster & Møn: 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: Asbjørn Stammerjohann, Springstrup 27, DK-4300 Holbæk. Tlf: 5943 9882
Vestsjælland:  Jan O. Laursen, Gryderupvej 111, DK-4242 Boeslunde.
  Tlf. 5814 0475. Mobil 2092 4717 - minorkrogen@c.dk 
  Michael Mygind Lauersen, Bøgelundevej 125, 4243 Rude. 
  Mobil 4014 3632 - mm.laursen@yahoo.dk 
Klubmøde:  1. fredag i måneden kl. 19.00
Bornholm:  Frank Tullin, Melstedvej 22, 3760 Gudhjem. Mobil: 4045 9553 - smeden@post10.tele.dk 

NMMK - Lokalgrupper og kontaktpersoner
Version 2017.01.01
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!
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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 både klubbens sociale og faglige gode sider – brug det nye netværk!

3705 A Ole Laust Nielsen, Dalen 12, Nors, DK-7700 Thisted, olelaust@gmail.com

3706 A Roger Johansson, Braseröd 300, S-442 92, Romelanda, evmu61@gmail.com

3707 H Eva Munk, Braseröd 300, S-442 92, Romelanda, evmu61@gmail.com

3708 A Jon Lamberg, Granhaven 61, DK-5330 Munkebo, jon@lamberg.nu

3709 A Steen Larsen, Vesteralle 3, DK-9300 Sæby, steen.larsen.46@gmail.com

3710 A Simon Hilding Johansen, Spentrup Alle 17, DK-2770 Kastrup, dc3flyver@hotmail.com

3711 A Sven Wiggers-Jeppesen, Høgevej 14, DK-7080 Børkop, svenwiggers@hotmail.com

3712 A Mikkel Stenger, Sandholmsvej 2, DK-4700 Næstved, stenger89@hotmail.com

3713 A Mads Langeland Pedersen, Endeltvej 5, DK-9339 Dronninglund,heidi-abildgaard@hotmail.com

3714 A Torkild Svane Kraft, Alfavej 1, DK-4654 Faxe Ladeplads, torkild@tskraft.dk

3715 A Anders Christensen, Århusvej 2, DK-8840 Rødkærsbro

3716 A Ivan Sommer, H. Jacobsens Vej 22, DK-7442 Pårup, sommerskrot@outlook.dk

3717 A Benny Juul Poulsen, Høllund Tværvej 6, Jerlev, DK-7100 Vejle, zifa1971@gmail.com

3718 A Per Svendsen Møller, Gallevej 80, Utterslev, DK-4913 Horslunde, pmoller16@gmail.com

3719 A Henrik Noel Jensen, Birkegårdsvej 25, DK-4683 Rønnede

3720 A Anders Bitsch, Batum Hedevej 12, DK-8830 Tjele, andersb.1312@gmail.com

3721 A Frank Kristensen, H. C. Andersensvej 90, DK-8370 Hadsten

3722 A Henrik Jørgensen, Porsborgvej 76, DK-9530 Støvring, henrik0508@gmail.com
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Vort nye medlem Sven Wiggers, Børkop pr Vejle, skriver 
at den nyerhvervede Morris Minor 1000 Super Saloon 
årg. 1970 skal afløse deres DKW F5 årgang 1936. 
DKW Sælges :-). Velkommen til Bente og Sven – 
vi håber bilen fortsat vil være træf-aktiv, som den var 
hos Karla og Erik Pedersen i Salling.
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