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Mon jeg når at blive færdig til sommertræffet? 
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INMMK 

I Formand 
A-522 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Struer 

I Næstformand 
A-368 Henning Storgaard 
Thybov~45,Brokhus 

DK-8620 Kjellerup 

I Sekretær 

H-1032 Karin Storgaard 
Thybov~45,Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

r Kasserer 

A-839 Simon Marsbøl 
GI. Kongevej 16, 
DK 7442 Engesvang 

I Redaktør 
A-512 Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

1 Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp Nielsen 
østergade 17, Asferg. 
DK-8990 Fårup 

I Distributør 
Kurt Skov 
Silkeborgvej 27, Almind 
DK-8800 Viborg 

I Revisor 

Annette Søndergaard 
Teglværksvej 10 
DK-88Sa Bjerringbro 

NMMK 
Stiftet i Oslo 78. september 7978 

Adresse 
P. Box 3 
DK 8840 Rødkjærsbro 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 

Postgiro 
3364712 

(medlemmer med bil) 130 Dkr 

B-medlem 
(medlemmer uden bil) 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) 50 Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 3 - 8840 Rødkjærsbro - Danmark 

Medarbejdere 
styrets medlemmer 

Indlæg til Norminor skal være klub
ben i hænde senest: 

10. aug. 
Stof til bladet kan sendes,til 
Box 3 - 8840 Rødkjærsbro - Danmark 



Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Små land 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

FYN 

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter 
N-0705 Oslo 7 - tlf. 02 43 73 26 

A-1339 Henry Eide - Lersladnakken, 
N-6014 Alesund. Tlf. 071 43663 

A 1307 Martin Forsberg 
Storgatan 5, S. - 57022 
Forserum - Sverige. Tlf. 0380-21200 

A-290 Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten 
Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509 

A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14-
DK-9200 A I'borg SV - Tlf. (08) 182329 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asfem - DK-8990 Fåruo - Tlf. (06) 443295 

A-614 Peter Ølholm - Ejstrupvej 27I.h., 
DK 8340 Malling. Tlf. 06 93 33 74 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 135-
DK-7100 Vej le - Tlf. (05) 72 07 27 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Ove~erstal 

6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96 

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 0921 9806 

A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33 
DK - 2000 Kbh. F. Tlf. 01 86 01 86 

H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 484-486 
Rislev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 73 65 49 

A-l 074 Kåre Torsfjall , Furutorpsgatan 23, 
83137 Ostersund, Sverige, IIf. 063-113931 

A-697 Pou l Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 

A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91,1. 
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 09 16 57 28 
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Dalarna 

NordVest Sjælland 

Bornholm 

Goteborg 

Lolland-Falster & Møn 

Vestsjælland 
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 80sl.13530 Arb. 

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5 
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10 

A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6 
DK-4532 Gislinge - Tlf. 03460243 

A-1036 Esben Hansen, Sandflugtsvej 22, 
Kredsen 8, DK, 3700 Rønne 

A-1174 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne 

A-1169 Matz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
S-412 59 Gateborg. Tlf. 031 183220 

A~ 1 362 Kenneth Simonsen, Danmarksvej 3 
DK 4800 Nykøbing Falster, tlf. 03 85 36 64 

A-1461 Dennis Hansen, Solbakken 5, 
DK 4800 Nykøbing F. Tlf. 03 85 93 43 

A-927 Finn Parker Olsen, Holbækvej 69, 
DK 4200 Slagelse, tlf. 03 53 29 45 



I Arr~ngementskalenderl 
ARRANGEMENT ARRANGØR 

~ 
onsdag 28 . 

August 

lørdag 5 . 

Fre/lør/søndag 11-12-13 
Lør/Søn 25-26-27 

Onsdag 30. 

September 

Søndag 3. 
Lørdag 9. 
Onsdag 27 . 

K~ubm0de kl . 19 . 30 hos 
J ohannes Juhl Lindevej 8 
Ovel'jerstal Uf 74 54 74 96 

Famileudfulgt til fårup 
Sommerland 
tHnitræf på 1·løn 
Nordjyllands r.tinitræf 
Løgstør Camping 
Klubmøde kl . 19.30 hos 
Martin & Norbert Klinke 
Sarupvej 40 6470 Sydals 

t-linor møde 
Tur til Fr i landsmuseet 
Klubmøde kl. 19.30 hos 
Ho rst Armbrus t El s0vej 5 
Kiskelund/Kruså 

Als 

Nordjylland 

Sydsjælland 
Nordjy lland 

Als 

Sydsjælland 
Sydsjælland 
Als 

I 21 - 22 - 23 JULI I I Nf<lMK 'S SOf.lt<1ERTRÆF 198911 ØSTJYLLAND I 
Randers: Afholder klubmøde micro træf - ål;lent hus hver den sidste lørdag 

i måneden kl. 10-17 østergade 17-19, Asferg . 

Nordvest 
S jælland I 

Afholder møde 1. tirsdag i hver måned nærmere oplysninger 

t~ax Christensen Uf . 03 - 46 02 43 

~ Afholder klubmøde hver den første tirsdag i måneden i Ungdomsklubben 

på Næsby Skole , Skol evej Næsby kl . 19 .00 

Oslo : Avholder mø te 1. onsdag i måneden k!. 18. 00. I-1ødested mai-akt. : 
------ Rodeløkken kafe, Bygdøy. Nov-apr . : Kjemisk inst . ,Blindern . Ring 

et av styremedlemmene på forhånd i telfelle det er spesielt program. 

Sydfyn : Afholde r klubmøde hver den sidste tirsdag i månden på 
Stenstrup Kro kl. 19.30. 

Sydsjæl l a nd: Afholder klubmøde første søndag i måneden 

Kl . 19.30, på Sorøvej 484 , Tlf . 03 73 65 49. 

Vestsjæl l and : Afholder møde sidste søndag i måneden nærmere oplysninger 

Finn Parker Olsen t lf. 03 - 53 2945 5 



I Formandens side I 
Så er det atter tid for Norminor . 2 måneder går stærkt , ikke 

mindst takke være vejrguderne. Jeg håber blot at vi få lige så 

godt vejr i week- enden den 21. - 23. juli til vort store Sommer

træf. 

Den varslede strejke fra Multi data (omtalt i sidste nr. af Nor

minor) blev heldigvis afblæst , så det fik ingen konsekvenser for 

os. 

BEMÆRK desuden at klubben har fået ny adr. 

NMMK 
POSTBOKS 3 
8840 R0DKJÆRSBRO 

For at vende t11bage t11 sommertræffet , har du/! husket at ind

sende tilmeldingen?!I! 

Også I år har Sparekasses SDS i Viborg været fremme med sponsor

kassen og har således betalt ha lvde l en af pokalerne til bilbedØm

melserne . 

Til sidst en opfordring , mØd talstærkt op til Sommertræffet - vi 

ses . 

vi modtager jævnligt breve fra kontaktpersoner samt medlemmer, 

som Ønsker informationsfoldere til uddeling . Disse kan nu rekvi

reres hos næstformanden Henning Storgaard på tlf . 86 88 85 28. 

Fra Dansk Volvo PY-klub er vi kommet i besiddelse af følgende med

delelse : 

EF har nedsat et udvalg, som skal undersØge rimeligheden i at be

grænse anvendelsen af ældre biler og muligheden for i givet fald 

at administrere denne begrænsning . Formålet med dette indgreb, som 

vi, der kører i ældre biler godt kunne undvære, er at reducere 

luftforureningen, undgå anvendelsen af asbestholdige bremser og i 

Øvrigt at hØjne trafiksikkerheden . 

Begrænsningen vil - hvis forslaget gennemføres - bestå i, at der 

skal indhentes særlig godkendelse hos den lokale politimester til 

at bruge bilen den og den dag. Hvad gir ' I???? Forslaget ER frem

sat og et udvalg til behandling heraf ER nedsat . Forsalget stam

mer fra Holland og er i ndtil nu offentliggjort i England, Danmark 

og Sverige . 

HVIS forslaget skulle blive gen nemfør t , mener man herhjemme, at 

grænsen nok ikke bliver 20 år, men alene biler fra før 1951 (d.v.s 

biler til kvart vægtafgift) 
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Medlemmernes biler 

A-1422 Inge Bech fra svaneke , har indsendt s it kartotekskort . Inge 
er den lykkelige ejer af en 2-dØrs fra 1969 . Bilen , som er i dag
lig dr i ft er helt original og hun har kØrt den siden 1969. Klub
ben ska l i . flg . I nge formid l e reservedele , skrive nog l e tekniske 
artik l er i bladet , aktuelt for hende er , hvilke dæktyper der kan 
anbefa l es . (Spørgsmåle t lader vi hermed gå videre ) Ve lkommen til 
dig Inge . 

Ejeren af denne originale 2-dørs fra -64 er A- 14S2 Thorstein Brun 
i Odense.Bilens udseende er måske ikke helt o . k . , men det er 
Thorstein~s ønske, at gøre den istand , så den komme r til at se ud 
som da den forlod fabrikken . Han mener desuden , at klubben skal 
bevare kendskabet til og brugen af dette " forn u ftige " kØretØj . 
Vi ø nske også Thorstein velkommen og held og lykke med projektet . 
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NMMK's sommertræf Jelling 
21.-22.-23. juli 1989 

I skrivende stund dumper tilmeldingerne til sommcrtrærfet 

ind ad brevsprække n. Ved en fejl fik vi ikke " sidste tilmel-

dingsdato" med i sidste Norminor. Styret har lovet at frem-

skynde udsendel s en af dette blad t så det kan n å frem til dig 

rør 1.7.89 . Derfor - lad os slå fast me d syvto mmer-søm : 

Sidste til meld ing er 1.2.89 ( du skal se nde den Q.!:! . ror at 

være med ! 

Vi vil meget gerne høre fra de medlemmer / firmaer / lokal-

urU llper, Som onsker sig en standplad s p å træffet. For med-

lemmer og lokalgrupperne er dette gratis. For udefra kommende 

firmaer er prisen 500 kr. 

Vi hører også ge rne fra alle lokalgrupper ( iC:llt 21 ) , som 

stil l er op i sø nd age n s udklæuningskonkurrencc. Korn og vær 

med til at lave lidt sjov! 
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Læs om konkurrencen og standpladserne i Normin or n r. 58 si -

de 9 foroven. 

Adressen på træfpladsen er følgenrtc : 

TRltfPLI\J)~ lA 
CIIl\P!oJC, 

Fri luftbadets Camping 

Hulvangvej 5J 

DK - 7JOO Jelli 'lg 

Telefon: 75 87 1 65J 

l 
, A-I' 

}'-' ø lg NHHK - s ki l 'tene ! 

Når du ankommer til campingpladsen , skal du IKKE h enve nde 

dig i kiosken. Du skal f ølge ski lte n e t il træfpl adsen og hen-

vende dig i informationsvoan en . Iler vil (l u blive indskrevet 

p å camp i n~plad se ll og modtage træfmatriale t . 

Hu sk campi n g - pu s . Vi glæder os til <.It se dig . 

På Us tjyllands v egn e 

A- 82 Jen s 
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I Sydsjællands-gruppen I 
Det var s å vores fiske-strandtur vi kom helcligt igennem. Turen 

startede ved 10 tiden herfra. Ved 12 tiden var vi klar til at 

indtage frokosten ved Halskov . vi havde fundet en stille l u n plads . 

Efter frokosten gik fiskerne og sØs t jerne finderne i9an9. Vejret 

var mege t f l ot , s å vi der ikke skulle noget kunne nyde solen. Men 

vi må tte l ige en smut ind til byen efter sennep , for det menet 

jeg , at jeg havde glemt, men da jeg skulle til at komme vand i 

pølsegryden , stod der 2 kg. s e nnep , s å det kom der ikke til at 

mangle til pølserne , som jeg havde kØbt hos Slagter Agner i 

Næstved . Det var allet iders pølser. pø l sebrødene var kØbt hos 

byens bedste bager i He r lufmagle , Jan Hess , et af vore medlem-

mer. Det var nogle lækre nybagte nogen , s å der blev spist godt. 

Men det var meget i overskud , for jeg havde kØbt , s å der var til 

mindst 30 og vi blev kun 15 pe r soner i 7 Minorer . 

Selve fiskeriet var ikke meget bedre end de foreg å ende å r , bort

se fra at der blev en levende ulk , s å den fik l . præmie , det var 

den eneste f i sk som blev fanget . Til gengæld var der fundet mange 

søst jerner , så der b l ev må l t søstjerner til vi fandt de 3 største . 

Leon fik . nr. l , Lea nr . 2 og Jes nr. 3 i den komkur r anee . Og i 

fiskekonkurraneen blev det Kenneth , der fik l . pr . for sin ulk . 

2 . og 3 . præmie blev de r trukket lod om og det b l ev St en , som 

f i k 2 . præmie og Villy der fik 3 . præmie . 

Vi ha r ogs å holdt et par mØder ang. Set . Hans Træf hos 

Niels og Anny , men bladet her kommer nok for sent t i l at vi kan 

f å flere med end vi har kunne t komme i kontak t med. 

Det var så lidt fra de sidste par måneder . 

Tusind hilsner 

H386 Ketty 

P . s . Tak til alle der hjæl per os med at f å nogle gode ture og 

mØder. 

vi starter op efter sommerferien med et Min i Træf på MØn den 

ll . - 12. - 13 . august 1989 

Ring for tilmelding p å tlf . 53 73 65 49 

Vores næste Minor mØde bliver 3 . sept . og 9 . sept . går turen til 

Frilandsmuseet med madkurve . 
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I Opdagelse i Norge 

Med tiden blir vi vant med de 
ulike modeller og årganger av 
Morris Miner . Det skal meget til 
å forundre en "garvet " Minor
eier hva nyopdagelser angår . 
Men "undrenes tider er ikke forbi" . 
I mars i år hadde undertegnede 
grunn til å gjøre store øyne, i det 
jeg kom over en 1954 modell Morris 
Minor varevogn . 

Bilen har gått i Hokksund-distrik
tet fra den var ny , og har kun hatt 
en eier. De siste la år har den 
lagret i tør r garage. Km.st. er 
57600, og dette er bilens totale 
bakelagte kjørelengde . Følgelig er 
bilen 100% original. 

på tross av dette var det mere rust 
enn fØrst antatt , men med felles an
strenge l se har Hans Volden og jeg re
staurert bilen slik at den nå snart 
er presentabel . Bilen vil bli dellak
kert, hvilket innebærer at mest mu
lig av den origina l e lakk beholdes. 

Morris Minor varevogn ble laget som 
prototyp i 1948 med sideventilert 
motor . Den ble satt i produksjon i 
1953 med lansering i mai måned . Den 
ble utrustet med den toppventilerte 
803 cc motor som vi kjenner fra 4-dØrs 
og serie-II modeller. Ellers var støt
fangerskinnen kortere og panseret har 
ikke lister på sidene . 

Det jeg ikke visste var at vindus
viskerarmene på eldre modeller var 
sortlakkerte, at midtsprossen var 

I 

galvanisert og at det lille luftevindu i døren slett ikke var til 
å åpne på de fØrste varevogner. 

Forhåbentlig kan bilen studeres nærme n:!: på årets sommertreff. 
på gjensyn ! 

A-098 Arne 
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*MEDLEMMERNES BILER* 

Denne 
daglig drift. Ejeren er A-l SOS Ib KrØyer 
Marris siden 1988 og har i den periode haft l Marris. Han mener 
desuden , at klubben tilsyneladende fungere fint samt at vi skal 
fortsætte af samme spor med at arrangere træf og udgive bladet . 
Velkommen i klubben til dig Ih . 

A-1446 Jan Erik MArtensson fra Vallentuna i Sverige , sender os 
også sit kartotekskort. Denne 4-dØrs Minor fra 1959, som er uori
ginal bliver kun brugt som sommerbil . Bilen er i den grad ombyg
get , med alt hvad hjertet kan begære. Jan Erik har kørt Minor 
siden 1976 og han har til d . d . været ejer af 4 stk. 
Vi ønsker også dig velkommen i klubben . 
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M A L T A 

Malta er et besøg væ rd, hvis man synes om gaml e engelske biler! 

Malta var fra 1B14 til 1964 en engelsk koloni . Herefter blev øerne en selv

stændig stat i Comrnonwealth. I 1971 vandt socialistpartiet valget , og Mal t a 

løsrev sig mere eller mindre fra England . Det nye styre i ndførte et omfattende 

importforbud af bl . a . biler . Malteserne var derfor t vunge t til at holde den 

gamle bilpark ved lige . Først her i BO ' erne er forbudet ophævet, og de gamle 

biler udgør stadig ca . 20 % af bilparken . Blandt disse gamle biler ses mange 

virkelig ve l holdte morris'er . Det tørre og varme kli ma betyder , at bindings

værket står utrolig flot på traveller- modellen (se billede). Jeg tror , malteserne 

på et tidspunkt har importeret brugte udrangerede biler fra England, fordi 

der kører også regulære bilvrag rundt (se billede af Ford Anglia - jeg nænnede 

ikke at tage et tilsvarende billede af en minor 1). 

Bi l ledet af pi ck- up ' en viser e n a nden ladtype end den vi kender 

herhjemme . Tilsyneladende er modellen importeret med dette lad , eftersom samtlige 

pick-up'er så sådan ud. 

En driftig næringsdrivende benyttede sin traveiler som udstillings -



I Minitræf Als I 
Så sker det igen - mini-træf på Als, som denne gang finder sted 

pil, 

NALDMOSE CAMPING 
NaId mose 12, Fynshav 
6440 Augustenborg 

i \-.leek-enden den 11. - 12 . - 13. august 1989 

Der er mulighed for at leje hytte til kr. 150 ,- pr . dag . 

Endvidere kan der lejes 2-senges væresier t i l 100 ,- pr . dag . 

Bestil allerede nu, da der vil være rift om dem . 

Valdmose Camping tlf. 74 47 42 49 

Tilmelding t il en uforglemmelig week-end, skal ske senest den 

4. august -89 til : 

A-69? Poul Iversen 
Mosevænge t 5 
6440 Augustenborg 
Tlf . 74 47 21 81 

Naldrnose Camping er beliggende i et na
lurskont område micH i Nørreskov med ud
sigt over Lillebælt og til Fyn. 
Gode muligheder for sejlsport og fiskeri. 
Naldlllose/Als·olllradet er ideelt li l cykle· 
og traveture. 

'&./ ~~;,j .~ . ..... ~ 'V ~] ~ ;:'.c 'o, ,:s. KT 8 ~ ~g -:.~ O-.&J 

..,;l~2:- fiJ~· :.2 "·(~ ~ ~ _';"'>~j 3stk. ~®;) 
n:;l 2 stk. 
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Naldmose 
Camping 

Fynshav 6440 Augustenborg Tlf. 74 47 42 49 

Åbent hele året 
Ganziiihrig geoffnet 
Open all year round 

Naldmose ./' 
/~~ 



I *MEDLEMMERNES BILER* I 

A-lS04 Christian W. Martensen fra VipperØd har indsendt sit med
l ems kartotekskort. Christian er den lykkelige ejer af en 2-dØrs 
fra -71. Bilen , som er i daglig drift er helt original og han har 
kørt Minor siden 1987 . 

Christian mener at klubben skal formidle gode oplevelser i klub
bladet inel . reservedele og biler. Endvidere biddrager han selv 
med følgende beretning : 

Vores dejlige Morris 1000 Super (Mor' s Marris, som børnene siger) 
kører 60 km hver dag , fra august 87 til dato 32.000 km. , og gør 
det upåklageligt. I starten lå der startkabler i Mor~s Marris, nu 
ligger de i Passaten fra 88! 

Efter at have fået malet fælgene sØlvfarvet , mangler kun en hvid 
staffering på begge sider , så burde den være original. Er dette 
korrekt? Kan man godt deltage i tekniske træf uden at kunne hol
de på en svensknø lge ? 
Holder Anton Kamp stadig smØre/olieskiftkurser? 

Til jeres orientering har min far haft 2 stk . Morri s 1000 Cabrio
let (s u k ) 1958 - 1961 AR 20 343 lysegrøn 

1961 - 1966 KD 29 962 lyseblå 

Selvom det nok er lettere at finde en løs krokodille i VipperØd , 
vil det være skægt at høre, om I kende deres skæbner . 
Tak for et fint klubblad og på genskriv. Mange hilsner Eva , Ole, 
Christoffer (han sparer sammen til en rød MG), Mette og Christ ian. 

Vi byder dig og din familie velkommen i klubben og sender dine 
spørgsmål ud til åbent besvarelse . 

J'NIIK, ,41,~ ,4/)~'~ 
I'. &J( 3 - 88f'1) ,fJ1lJK.JÆ~Rø 

.IAN"'A~J( 
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VEDTÆGTER 
for 

I Gældende pr. 1. maj 1989 I 

Stiftet 18. september 1978 
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I Vedtægter I 
Kap . 1: Navn og Formål . 

§ l-l Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for biltypen 

Morris Miner . 

Klubbens navn er Nordisk ~Iorris Minor Klubb . 

§ 1-2 Klubben har til formål at bevare , samle oplysninger og udbrede 

interessen for biltypen ~lorris Minor • produceret ved Nuffeild 

fabrikken i perioden 1948 - 1972 . 

Formålet søges varetaget gennem blandt andet 

a) Teknisk og historisk information . 

b) Formidling af annoncer og kontakter . 

c) Arrangere løb og træf. 

d) Varetage interessen overfor myndigheder og andre . 

§ 1-3 Sammenslutningen er af ideel og upolitisk karakter. 

Kap. 2: ~tedlemsskab . 

§ 2-1 Ret til at blive medlem har alle som støtter klubbens formål . 

§ 2-2 Styret godkender nye medlemmer . 

Af praktiske hensyn skilles mellem A-medl . (har Minor) og B-medl . (har 

ikke Minar) samt H-medl. (husstands-medlem , A og B) . 

§2-3 Alle medlemmer er valgbare til klubbens tillidshverv . 

Styremedlemmer skal være 20 år . Stemme- og valgret har alle der har 

betalt kontingent til klubben i min . 3 måneder . 

§ 2-4 Kontingent fastsættes af styret og betales ved indmeldelsen . 

Kontingent betales forud og gælder for et kalenderår . 

Kontingentet for det kommende år skal være betalt inden D. 14/12 . 

~Iedlemmer der ikke overholder denne frist vil få tilsendt en rykker

skrivelse, pålagt rykkergebyr kr , lC . OO . 

Såfremt rykkergirokortet ikke er indbetalt den påførte dato , slettes 

medlemmet automatisk fra distributørlisten . 

§ 2-5 f~edlemmer der ved adfærd eller disposi t10n skader klubben , kan sus

penderes evt . ekskluderes af styret . Eksklusion kan ankes for general

forsamlingen . 
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§ 2-6 Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt . 

Kap . 3 : Organisation . 

§ 3-1 Styret har 5 medlemmer . Formand , næstformand , sekretær , kasserer og 

redaktør . Foruden disse er en distributør . 

§ 3-2 Formanden har den daglige ledelse af klubben . Styret leder og tager 

beslutninger i henhold til vedtægterne . 

§ 3-3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af /ol.arts måned . 

Medlemmerne indkaldes skrifteligt min . 1 måned før . 

§ 3-4 Generalforsaml i ngen behandler : 

Årsberetning , regnskab , valg samt andre sager . 

§ 3-5 Valg af styret sker i henhold til N l~~lKs valgregler på generalforsam

l i ngen ved skriftlig forhånds afstemning . Stemmer kan kun gives til de 

godkendte lister som er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen . 

Revisor , arrangement- og valgkomite vælges af styret på årets f ørste 

styre- og medlemsmøde . 

§ 3-6 Ved styreskifte , skal det afgående styre fremlægge midlertidigt 

regnskab for det overtagende styre , for indeværende periode . 

Kap . 4 : Vedtægtsændring . 

§ 4-1 Ændr ingsforslag til vedtægterne kan kun fremlægges på lovlig udlyst 

generalforsamling . Forslag indsendes til styret inden D. 10 . December , 

og vedlægges indkaldelsen til generalforsamling . 

§ 4-2 Hvis ændringsforslaget skal kunne godkendes på generalforsaml i ngen , 

kræver dette 2/3 flertal blandt de fremødte stemmeberettigede medlemmer . 

Hvis mindre end 10% af medlemmerne er til stede skal forslaget til ur

afstemning . 

§ 4- 3 Hvis et eller flere af de f r emmødte medlemmer ønsker det skal forslaget 

i kke afgør es på mødet , men sendes ud til medlemmerne for urafstemning . 
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§ 4-4 Ved urafstemning skal forslaget/ene sendes til alle medlemmer , med 

3 ugers svarfrist , og anses som forkastet , hvis det ikke opnår 2/3 af 

de afgivne stemmer . Generalforsamlingen udnævner en kontrolkomite 

som bistår styret med optælling af stemmesedlerne . 

Kap. 5 : Opløsning . 

§ 5-1 Opløsning kan kun ske på ordinær generalforsamling med 2/3 flertal . 

Samme nslutning med andre foreninger anses ikke for opløsning . Ved op

løsning skal klubbens medlemsliste og ejendele stilles til di s position 

for teknisk museum eller en veteranbil-organisation som bedst muligt 

vil varetage og føre traditionen videre. 
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1. 

2 . 

I Valg regler I 

Valg til NMMK's styre kan kun ske på lovligt udlyst generalforsamling . 

Valg af styret sker i henhold til § 3-5 . Dette vil sige , at listerne må 

være godkendt af det siddende styre . For at listen kan godkendes kræves , 

at den er N~ll,lK - s styre ihænde senest den 25.Januar i valgåret . Listen 

skal være i to eksemplarer og indeholde i overensstemmelse med § 3-1 fem 

medlemmer samt en dristributør . Listen skal være underskrevet af mindst 

tre forslagsstillere . Det ene eksemplar skal være signeret af samtlige 

kandidater , for at bekræfte , at de stiller til valg , for at føre Nt,n·1K . -

videre i henhold til dets regler og vedtægter . 

3 . Når listerne er godkendt af det siddende styre , i henhold til vedtægter 

og valgregler , bliver de trygt og sendt ud til samtlige med indkaldelse 

til generalforsamlingen . 

4 . Stemmesedlerne{postlwrt) skal være udformet , som fig . nedenunder viser . 

Medlemsnummeret udfyldes af styret , før kortet sendes ud . Hjørnet klippes 

af efter valgkomiteens kontrol og før stemmerne tælles af valgs tyret på 

generalforsamlingen . 

Valgkomiteen har tavshedspligt . Stemmesedler hvor der er krydset af ved 

mere end en liste blive forkastet . 

TRYKSAG Kortet skal være komiteen ihænde 

Til Nlo1!·lK . valgkomi te 

(navn og adresse til en af 

medlemmerne i valgkomite) 

senest 

det siddende styres liste 

xxxxxxxx x gruppens liste 

yyyyyyyyy gruppens liste 

Kun 
-------------------------~ 

et kryds kan afgives . , ... 

5. F'orhåndsafstemning bevirker at alle kan stemme på NMMK's styre selvom de 

ikke kan møde på generalforsamlingen . Det er ikke mugligt at afgive stem

mer på generalforsamlingen . Stemmesedlen skal være valgkomiteen ihænde 

senest den dato der er påført s~emmesedlens bagside . 

6 . Det siddende styre skal altid stille til genvalg . (Dog er det tilladt 

med ompladseringer og 50% udskiftning af medlemmer . ) 

Dette for at garantere at der altid finder kandidater til valget . 
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7 . Tre medlemmer blandt de fremmødte vælges til valgs tyre på generalforsam

lingen . De har til opgave , at påse valget går som vedtægterne foreskriver 

det . Valgs tyret tæller stemmesedlerne . 

8 . Styreperiode er 01 . 04 - 31 . 03 . Revisor , arrangement- og valgkomite vælges 

af det nye styre i April måned . 

9 . NMNK styrets ejendele og overskud i kassen overdrages det nye styre ved 

månedsskifte ~tarts / April. Fragt udgifter belaster Nf·U~K . Det afgående 

styre er ansvarlig for et eventuelt underskud i kassen . 
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I Lolland Falster & Møn I 
Søndag den 16.4 1989 blev vores andet møde afholdt. Det blev af

holdt ude i vores ( Kenneth~ og Dennis' ) værksted . MØdet startede 

kl. 9.00 , hvor der kom et par stykker . I lØbet af en time kom de 

sidste . Vi havde fået besked fra 17 . biler, men der kom kun 7 , men 

hva' vi havde det hyggeligt bortset fra at det var koldt . 

Da de kom fik de kaffe og kage og vi sad og s nakkede. vi havde ik

ke noget spec i elt på programmet bortset fra , at de fik en arran

gementskalender og en medlemsliste. vi havde fors l ået ved det før

ste møde , at vi skulle bygge et mØdelokale i vores værksted og 

det snakkede vi om , hvor stort det skulle være , og hvordan det 

skulle se ud . Derefter snakkede vi om , hvor tit vi skulle holde 

mØde - det var der fors kellige fors l ag til , men vi blev en i ge om , 

at det skulle holdes den sidste sØndag i hver måned kl . 13 . 30 og 

frem . 

Efter at vi havde aftalt det s kulle vi også have fundet ud af tid 

og sted for vores arrangementer og det blev v i enige om , skulle 

være kl. 10 . 00 ved folkeparken i NykØbing F . vi der skulle mØdes. 

Da vi havde aftalt a lt det , gik vi r undt og kikkede på bilerne og 

dem vi var ved at restaurere , mens vi fik en hyggel i g snak om bi

ler . Da klokken var blevet hen af middagstid , begyndte de at kØre 

lidt efter lidt og den sidste kørte kl . ca . 12 . 00 

SØndag den 23 .4. 1989 så var tiden kommet til , at vi skulle have 

vores fØrste udflugtstur i lok . afd . Lolland-Falster og MØn. Tu

ren gik t il motorcykelmuseet i StubekØbing . v i mØdtes kl . ca . 10 

i Nykøbing F . på folkeparkens P-pl ads . 

5 Minorer mødte op . Turen gik så med ca. 45-50 km/t derudaf med 

Stubekøbing . Det lykkedes os at n å frem inden lukketid , hvor vi 

så f ik set gamle motorcykler . 

Da vi havde gået rundt de r en times tid, var sul t en over os , og 

vi måtte finde et sted , vi kunne spise vores medbragte mad. Vi 

sprugte billetdamen på motorcyke lmuseet og fik en masse forslag . 

Det e ndte med at vi kørte langs vandet til vi fand t en pavi llion 

på pomlenakke , hvor vi fik spist vores mad, mens at vi fik en 

hyggelig snak om biler . 

Da klokke n var blevet hen af 2 tiden , begyndte det at blæse op 

og vi kørte hjemad . 

(fortsættes ) 
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(fortsat) 

Søndag den 4. juni var dagen , at vores anden udflugt blev af

holdt, til Knutenborgpark . 

Der var stor tilslutning, l bil kom der, det var min . 

vi takker for den store tilslutning. 

Selvom der kun var een bil , kØrte vi derover alligevel og selv

om vejret ikke var med os, havde vi en dejlig dag . 

Venlig hilsen 

Kenneth og Dennis 
A- l 362 Al461 

ARRANGEMENTSKALENDER FOR LOLLAND-FALSTER OG MØN 

25 . juli klo 13 . 30 

27 . august 13 . 30 

24 . september 10 . 00 

29 . oktober 13 . 30 

26 . november 13 . 30 

MinormØde Trættevej 43 i Øverup ved 

Tingsted i NykØbing F . 

Minormøde Trætteved 43 i Øverup ved 

Tingsted i Nykøbing F. 

Traktor Museet - Fo l keparken i 

Nykøbing F. 

Mi normøde Trættevej 43 i øverup ved 

Tingsted i NykØbing F . 

Minormøde Trættevej 43 i Øverup ved 

Tingsted i NykØbing F . 

PS : Alle udflugter er med madkurv . 

23 



I Nordjyllands-Gruppen I 
Sæsonen er nu godt i9an9, med alle dens 

fine arrangementer. Vi blev desværre nødt 

til at aflyse en værkstedsdag hos 

H. Rasmussen, Brovst 

Det er vi meget kede af, men vi regner 

med at forsøge igen næste forår. Det er 

jo egentlig dejligt at alle Morris 1000 

i Nordjyllandsgruppen er i så god stand 

at man ikke kan finde noget at lave ved 

dem. 

Endvidere håber vi selvfølgelig at hele 

Nordjyllandsgruppen skal med til Jelling 

til sommertræf - den 21. til 23. juli -

for det bliver uden tvivl et træf der 

er værd at komme til. 

MINI TRÆF 

Det passer lige med at alle klubbens 

medlemmer kan nå hjem fra Jelling, få 
hvilet ud og pudset bilen for den 25.-

27 . august går det lØS med årets mini
træf på 

LØGSTØR CAMPING 
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Fredag: 14.00 - 22.00 - Indkvartering + 
diverse hygge 
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Lørdag : 08.30 -

10.00 -

13.00 -

18 . 00 -

Søndag : 09 . 00 -
10.00 -

13.00 -

16.00 -

Morgengymnastik 

Gåtur i Løgstør 
(Shopping) 

Fælles køretur 

Grillaften med diverse 

ting 

Fælles morgenkaffe 

Fodboldkamp 

Promenade-køretur 
langs havnen . Evt. 

besøg på Limfjords

museet . 

Afslutning 
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REFERA T FRA ~jl~-G~~~~t~j ARSM0TE d.5.4.89. 

SokslIste: 

I}Arsberetning -88 

2)Regnskop -88 

3)Valg 

4)Referot fro landsrOdsmølel LMI< 12.feb.-89 

5)5tof( til NORMINOR. 

6)Eventuelt. 

M01el startet kI.19.50 og tilstede vor 9 medlemmer. 
Det vor ingen komentorer til innl(<Jllelsen som vor pO tr}'l<k I NORMINOR nr.58. 

I)Arne B.Holm gJennomgikk Orsberetningen for 19S5,tidligere gjenngitt I NORMINOR nr.57. 

2)Hons V.Volden go en oversikl over regnskopet pr.3U2.88. 

3)RoU ScholJ go uttr)'kk for ol del hedde wrt el "trovell~ Or for volgkomileen. 

Bortsett fro Ole J.0stby 56 stille hele del gamle styret til gjenvolg.Resullolel ble følgende: 

Kontaktperson 
Sekrehr 
Kasserer 
Sl)"emedlem 
Styremedlem 

098 Arne B.Holm 
005 Olov Bjørge 
026 Hans V. Volden 
045 John Boldund 
706 Tore Lie 

Valgkomiteen fodseHer som sisl: 107 Rolf Schou og 707 Terje Sunnoas. 

4)Arne B.HoIm referede fro lMK londsmølel 12.februor d.ll. hvor hon og Rolf Schau deltok. 

Referat fra metet vil 1 sin helhet bU gjengitt i NORskMINOR. 

5)Arne sovnet stoff til NORMINOR fra Oslo-gruppen.Det vor stor enighet om at vi mO skjerpe 

oss,do del er medlemmene selv som bør dekke opp klubbladet med intel"esson le artikler. 

Del ble foreslOIt en ~stofettpinneR slik ol medlemmene "m o" komme med en historie ! 

6)Del ble diskuter! opple99 for kommende lreffer,·-V6rm0nslrlng til Norsk Mini Klubb,NMtAK

sommer1reffet,Oslo- gruppens høst-treff,Opp t il 1000 treffet m.fl. 

Olov Io frem forslog om ol Oslo-gruppen Irengie en materialforvalter,da gruppen nO rOder 

over mange eiendeler.Del ble vedlatl ol kontaktpersonen skol holde oversikt over hvo vi hor 

og hvor dette holdes logret. 

Arne ønsket at vi hodde et klubblokole hvor vi kunne somles,og hvor biler kunne restoureres. 

Hons ønsker seg flere opplysninger til dotomedlemslisten,stik at denne kan ferdiggjøres. 

Det som ble trykket i et tidligere NORMINOR go et dOrlig inntrykk ov del store arbeid 

som olierede er gjort.lone Skov skol kontak tes,slik at flere opplysninger fro "sentralarkivet" 

kan hentes inn. 

Metet ble hevet kl.21.40. 

DeretIer fortsatte vi med mere koker og kaffe ,saml mere " even tuell~. 
001 O.J.ø. 
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I TRÆF - PRÆMIERING I 
Sommertræf i Jelling 

1989 - Danmark 

Sparekassen SOS forstår at investere på 
______ de rette steder II Derfor sponsorerer _____ _ 

SOS flotte pokaler til SOHHERTRÆFFET I 
JELLING 21- 23 juli 1989 . 
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L 

2. 

3 . 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

8. 

Jubilæumstilbud! ! 

T-SHIRTS : 80 , - Dkr . pr . stk . str . 38 ,4 0 , 42 og 44) 

SWET-SHIRTS : 150 , - Dkr . pc stk . str . S , , L og XL og XXL 

NORMINOR : 10 , - Dkr . pr . stk . fra nr . 40 og fremefter) 

GI. NORMINOR: 7 , - Dkr . pr . stk. fra nr . 15 til nr . 39) ~O 

KLÆBEMÆRKER : 10 ,- Dkr . pr . stk. , 3 stk . 25 , - Dkr . ,,\\..~ 
STRYGEMÆRKER : 10 , - Dkr . pr . stk . ø~OtS\ 
JAKKEMÆR KER : 25 , - Dkr . pr . stk . 

GRILL-EMBLEM : 95 , - Dkr . pr . stk . 

TE-KRUS med .tryk på begge sider : 35 , - Dkr . pr . stk. 

l Alle priser er incl . porto I 

VÆR .. VELSET" BRUG 
KLUBBENS LOGO 

27 



Sælges : 

Henv. : 

Sælges -
Henv . : 

28 

I I 
Libhavere Morris Minor årg . 53 restaureret. 

Karossen var rengjort til rå metal fØr lake

ring , hele undervognen er sandblæst , metali

seret og lakeret, både karossen og undervog

nen er lakeret stykvis. 

Komplet bremser, lejer , div. bøsninger og 

styrtøj er nyt. Af ekstra udstyr kan nævnes : 

Lucas kontaktløs tænding, el- blæser , genera

tor, bananmanifold , 2 " udstødning, 5 stk. 5 " 

Brazin fælge med nye dæk , originale dæk og 

fælge medfØ l ger , special lavet digital ud

styr , auto page alarm med person søger , evt. 

med stereoanl æg. 

Bilen kan forholdsvis let bringes tilbage i 

original stand. Der er ofret godt 60.000 kr. 

p å reservedele og l 1 /2 års arbejde . Der er 

synet den 2.8 . 88 og har stået i garage fra 

den 1.12 . - 1.2. 

Sælges p . g.a. nyt projekt . 

A-956 Michael E . Andersen 
ElstedhØj 36 st. th . 
8520 Lystrup 
86 22 74 18 

tUnar 950 cc motor og girkasse selges 

Pris kr . 1000,-

001 Ole Jørgen Østby 
tlf . 02 14 97 48 



Sælges: 

Henv . : 

I Sælges I 
l stk . Marris 1000 super årgang 1965 -1966 

Står som ny. 2-dørs 100% original som den

gang den blev hentet hos DOMI. 

Har gået 47 . 000 km. 

Nærmere oplysninger : 

A-1362 Kenneth Simonsen 
Danmarksvej 3 
4800 Nykøbing F. 
Tlf. 54 85 36 64 

Alt i r eperation af Marris Minor 

Speciale : 

Renovering : 

Pladearbejde 

Motor og gearkasse 

Nye og brugte dele . 

Biler til genopbygning 

Total renov . biler 

Størrer rep . gerne på fast tilbud. 

Træffes bedst kl. 18.00 samt 

l Ørdag fra 8 . 00 - 16 . 00 

11"01 ~. ·"I i "~ 10,1''''" 

I\."';! PI-,h' r <I'tk " I:"''' 1 
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Sælqes : 

Henv . : 

30 

I SÆLGES I 
Pick Up årg . 70 , adskilt men i god stand 

kr. 4.000 , -

Sedan å rg. 57 u.org . kr. 2.500, 

Sedan årg . 61 + 68 samlet kr. 2.500,-

l ton dele brugte fra alle mode ller, mAske 
e r der det du mangler . 

A-l163 Søren Rasmussen 
Dalgå rdve j 17 
Qustrup 
8963 Auning 
Tlf. 86 49 20 29 

~ODDI61K de) 
ClAQ'Q'~C CAID 

61NOW 
.'rederi ksborgcemrel 
Hillerød 
lord~g og s.",dag 
26.-27. ~ug. kl. 10- 18 
- ogd . lIk' ;on. 

S.,I~ • ..: 1""iII;,~ """'I . .. ,~" L,,1. " .... ;"' ~ ..... ,ih1 ... 
I:"m- ",a, .... . . :!:, ~" . I .. ",,~ I~"'"."'I"· III kr. 



I 
Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Købes : 

Henv . : 

Køb og salg 
Topstykke + manifold + karburator 
(ventiler s l ebet ) 
Viskermotor ro/drev 
Blæsermotor 
Varmeapparat komplet 
Dynamo r enov . 
Startmotor 
Benzinpumpe 
Bagdøre (Travelier) 
Bagerste kofangere + beslag + 
lygter u/rust (travelier ) 
Kølermonteringsplade 
(indvendig m/hjælmlås ) 
Tandstang (styrtØj l 
Motorhjælm 
Benzinpumpe 
Bremsetromler 
Desuden flere kasser med lygter , 
kontakter , laderelæer , emblemer , 
håndtag , hængsler , speedometre 
(ny- + gammel model ) o.s . v . 

A-a7 0 Erl i ng MØlholm 
Skovvej 10 
6300 Gråsten 
Tlf . 74 65 21 96 

I 
kr. 500 , -

200 , -
150 ,-
250 , -
100 , -
100 , -
150 ,-
500 , -

750, -

400, -
200 , -
150 , -
150 ,-

50 , -

Morris Minor motor og gearkasse (sidder sam
men ), der er ingen starter , det kan oplyses , 
at det er en årgang -71 . 
Pris : 800 , -

Motorhjælm kr . 100 ,-

A-l 091 Erik Pedersen 
Rybjergvej 76 
Kirke by 
7870 Roslev 
Tlf. 07 57 16 00 (efter kl . 16. 30 ) 

En stykk krommet frontfanger ml 2 horn 
En - H0 YRE krommet ruteramme m/ventila -
sjonsrut e 
To s t ykk krommede dØ r skåle (Alt av i nteresse ) 
NB! De l ene kan hent es ved Sommertre f fen ! I 

SEES FA TREFFEN !!!!! 

A- 1339 Henry Eide 
Lerstadnakken 
N- 60l 4 Alesund 
Norge 
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I fIRt·lAER HED RABATORDNING I 
H. Rasmussen 
Dammi l Brovst siden 1950 
Vestergade 12 , 9460 Brovst 
t l f . OB - 23 13 SS 

Domi Næstved 
Ringstedgade 88 - 4700 Næstved 

Ringsted Batteri - Central 
Roskildevej 149 

E • t·, . Jensens Eft f. 
Odensenvej 101 - 5260 Odense S. 

Carl Edelholdt l/S 
Blumersgade 4 B700 Horsens 

Auto Centralen 
øster Havnevej 12 4300 Holbæk 

Hjulcentret - Viborg Baner 
Hans Egedesvej 6 5210 Odense N.V 

Narren Vareservice A/S 
Jac . Aallsgt. 54 Os l o 3 Norge 

Jari Auto 
Sct. ~'athias ~larked 8800 Viborg 

Degeberga Auto A/S 
Sax 3 297 00 Degeberga Sverige 

Kemin Autotarvike Kemi 
94500 lautiosarri Finland 

Viki Biler l /S 
Sundsholmen 35 9400 Nørresundby 

Bilfak t a (au t otilbehø r ) 

-10 % på reservedele 
PAVA olie 

-10 % på reservedele 

-15 % 

-10 % 

- tilbehør 

-15 ~o på originaledele 

-10 % 

-25 % på Pirelli-Viborgbaner + Kelly 

Toprabat på dele og udstyr 

-10 r. på ekstraudstyr 

-20 ':O 

giver ~ på dele og udstyr 

-10 % - 15 % afhængig af varen 

Svendbo rgvej 251 Odense S (v . tæppeland) - 10 % 

Dommi i Haslev 
vi Richard Jensen 
Bregentvej 40 4690 Haslev 

Lind og Petersen 
Dronningensgade 89 5000 Odense C 

Danbi lis t 
Skibhusvej 98 - 5000 Odense C 

- 10 % 

-20 ~. på eldele 

- 10- 28 % p~ dele og udstyr 

For alle rabatter gælde r det selvfølgelig forvisning af gyldigt medlemsbevi 
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I Annonceside I 
T11 Nordisk Horris Hi.nor Klubb 

FOR FØRSTE GANG I DANMARK 
Morrls Minor Saloon modelbil I ægte samlerstørrelse. 

Den engelske modelbilproducent CORGI er netop udkommet med en serie af 
klassiske biler 1. meget hØj kValitet og forarbejdning. 
I denne serie finder JD8D agsA for første gang en Horrls Hinor Saloon i 
skala 1 :43 (Tekno-størrelsej. 
Disse modeller vil næppe være st finde i 8~ndelige legetøjs forretnin
ger. men TOCO autoinform bac optaget modellen i 8ortiment"et. 

Modellen af Horris Hinor Saloon koster kun kr . 115, - , og kan bestilles 
skriftligt hos TOCO autoinform, Hassel"vej 101, 4873 Væggerløse 

Med venlig hilsen 

TOCO 8utoinform 

Sælges : 

Henv. : -

4 stk. hvide brasil fælge 51/2 x 13 (2dæk med SO % gummi) 

Pris kr. 1000, -

Frontspoiler med for'cromed liste samt kofangerhorn 

Pris kr: . 300 , -

Lille sportslæderat med bøsning passer tll miner 

Pris kr . 150,-

Omdre j ni ngstæl le r t il indbygning 

Pris 'kr. 100,-

1300 cem metor m/lidt defekt gearkasse passer til miner 

Pris kr. 500 , -

2 stk . bremselygter til bagrude 

kr . 50,-

Z stk . e larlon dørhøjt~ 

pris kr . 150,-

Bagklap 

Pris kr . 100,-

A-512 Ib Skov 

86 67 SS S6 
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I Nye medlemmer I 
A-1492 Steen Leth 

Kildemarken 44 , 4622 Havndrup , Danmark 

A-1493 IUkael Lindberg 
Bergslagsresan 15 nb . , 752 55 Uppsala, Sverige 

A-1494 Carsten Juel Nielsen 
Lunden 28, 5320 Agedrup/Bullerup, Danmark 

A-1495 Susanne Hjarup 
Lyngvej 8 Halling , 8543 Hornslet, Danmark 

A-1496 Henrik Andreasen 
Sindingsgade 38, 8620 Kjellerup, Danmark 

B-1497 Bendt Ebdrup 
Byrstedvej 26 Brasted , 95 4 1 Suldrup , Danmark 

A-1498 Anders H. Pedersen 
Lærkeparken 136 H 2 , 5240 Odense NØ , Danmark 

A-1499 Torben Sandal Petersen 
Tropavænget 9 , 4700 Næstved , Danmark 

H-1500 Dorte Frier Hansen 
Gl . Kongevej 16 , 7442 Engesvang , Danmark 

A-1501 Erik Kristensen 
0vejen 11 , 4532 Gislinge , Danmark 

A-1502 Bjarne Nielsen 
Aasendrup gl . skole Vrenstedvej 297 9480 Løkken 

A-1503 Asger Ellekrog 
Niels Bohrsalle 23 v . 3310 , 5230 Odense M. Danmark 

A-1504 Christian W. Martensen 
Kildevangsparken 126 , 4390 Vipperød , Danmark 

A-1505 Lennart Hagner 
Vinghastvagen 1 , 161 40 Bromma , Sverige 

B-1506 Harald Bo 
Ravnebjerggyden 66 , 5491 Blommenslyst , Danmark 

A-1507 Jens E . Henriksen 
Engdiget 7 1 tv ., 2610 Rødovre , Danmark 

A-1508 Ib Krøyer 
Møgelbjergvej 55 , 9310 VOdskov , Danmark 

A-1509 Jens f·1ax Vangby 
Grønlandsvej 25 1 tv ., 4700 Næstved , Danmark 
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I Nye medlemmer I 
A-1S10 Morten Andet"'scn 

Thorvaldsensvej 20 , 4200 Slagelse , Danmat"'k 

A-1S11 Inga Jensen 
Nebbelundevej 34 , 4970 Rødby , Danmat"'k 

B-1S12 Åge Emil Risto 
Kvartsveien 2 , 11 58 Oslo 11, Norge 

A-1S13 Brian Abildgaard 
Kystvejen Egense, 9280 Storvorde , Danmark 

A-1S14 Bjarne Schultz 
Mølleskovvej 144 Allindelille , 4370 St . Merløse , Oanmark 

A-lS1S Lars Thygesen 
Stubbekøbingvej Bl Gundslev , 4B90 Nt"' . Alslev . Danmat"'k 

A-1S16 Ja n Cigu r a 
Tågerupvej 28 , 4970 Rødby. Danmark 

A-1S17 Thomas ~lot"'t ense n 

Pr egehøjvej 1 5 Tjæreby , 4800 Nykøbing F, Danma rk 

A-1S18 Jørn Je pp ese n 
Haraldsvej 64 Sti ll i ng , 8660 Ska nderborg . Danmark 

A-1519 Philip Rannje 
Dybendalsvej 5 , 2720 Vanløse. Danmark 

A-1520 Poul Lerche-Thomsen 
Nordlandsvej 4 st . th., 2300 København , Danmark 

A-1521 Per Chr i stofferse n 
Egernet ' s kvt . 1 6 . 2750 Ballerup , Danmark 

A- 1522 Kurt Juul Jensen 
Brøndumsvej 20 Hem, 7800 Skiv e , Danmark 

H-1523 Jea nette Siebert 
Stubbekøbingvej Bl Gundslev , 4890 Nr. Alslev , Danmark 

A-1524 Jens Otto Brandt 
Hjaltesvej 9 , 8370 Had sten , Danmark 
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