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NYT FRA BESTYRELSEN
Så blev det endelig forår og solen kom højere op på himlen. –
Så nu er det tiden til vi skal ud at køre foråret i møde.

R

undt omkring har der været flittig aktivitet med forårs-

der vil være ”superbrugere” og hjælpe til med, at alle kommer

klargøringen af MG’erne. Klar til mange gode ture rundt i

til at anvende systemet. Der er skrevet rundt til alle pubmøde-

landet og måske endog udenlands.

koordinatorerne herom. En rundspørge viser, at det er mest

Løbskalenderne på MG Sport og Mesterskabsløb er også i

belejligt at arrange mødet i en weekend. Det prøver vi at få

år fuldtegnet. Nu mangler vi bare at få os meldt til nogle af

arrangeret hurtigst muligt. Koordinatorerne eller dem de sen-

løbene. Og det bliver godt vejr! Rejseudvalget har fuldtegnet til

der i stedet for, vil blive kontaktet igen, når vi har fået aftalt en

Samsø turen i Påsken. God tur til de mange tilmeldte.

dato med Holdsport.

Selve generalforsamlingen forløb i en god og konstruktiv
stemning. Se selve referatet herfra side 16.

Bemærk at vores hjemmeside www.mgcc.dk vil fortsætte
med samme adresse når vi omlægger til Holdsport.

Vi er kommet til et punkt, hvor vores ”gamle” og meget ma-

Frank Neumann som i nogle år har været vores Web an-

nuelle systemer ikke slår til mere. Der kommer løbende kritik

svarlige har valgt at stoppe her i foråret. Frank har formået at

af hjemmesiden og alene den besværlige måde vi optager nye

få opdateret vores hjemmeside løbende, uagtet han har haft

medlemmer, er højst utilstrækkelig. Der bruges uforholdsvis alt

meget rejsetid i sit job. Vi sender derfor en stor tak til Frank

for meget tid på at administrer de gamle systemer. Tid der kun-

for hans indsats.

ne anvendes bedre til fremtidsrettede aktiviteter. Vi har derfor i

Jens Byskov Jensen stopper også som redaktør til sommer.

bestyrelsen besluttet, at der skal et andet og sammenhængende

En stor tak til Jens for at påtage sig jobbet også som redaktør, i

system til, der samtidig smidiggør driften af klubben. Efter at

en periode hvor det var svært hurtigt at finde en afløser.

have undersøgt markedet og besøgt flere udbydere, har vi valgt
Holdsport, som det mest brugervenlige og billigste.
Holdsport.dk: På generalforsamlingen blev vist nogle plan-

Anders Øster vil tage over som redaktør fra sommeren. Anders blev præsenteret på generalforsamlingen og en nærmere
præsentation vil blive vist på hjemmesiden og trykt i bladet.

cher vedr. de væsentligste områder som Holdsport vil dække:

Næste bestyrelsesmøde er d. 24. april. Fra de kommende

Vores hjemmeside (mgcc.dk), kalenderstyring, løbs- og arrange-

møder vil vi fra bestyrelsen beskrive de visioner og fokusom-

ment styring, betaling af kontingent, udveksling af info, billed-

råder vi vil arbejde med de kommende 1 – 2 år, således der dan-

galleri, debat mv. Alt sammen kører på ”den samme platform”.

nes et grundlag for en konstruktiv løbende dialog i klubben.

Hvordan vi får indført Holdsport er teknisk set ikke så
svært. Det lidt mere komplicerede er at få samlet en gruppe
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Finn Pedersen
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Generalforsamling 2018

Mg´er i forskellige modeller

Sidste søndag i marts valfartede en del MG medlemmer til Aarslev kro, nogle ankom
i MG, mens andre kom i deres daglige biler. Alle havde de et fælles mål, de skulle
deltage først i frokosten og derefter i generalforsamlingen i MG Car Club Denmark.
Tekst og foto: Carsten Thorgaard

E

fter en overdådig frokostbuffet i restauranten, indfandt

selvsamme bil en gang tidligere har modtaget pokalen, dog

deltagerne sig i mødelokalet, hvor formand Jens Byskov

med en anden ejer. Som sædvanlig skulle der også trækkes lod

Jensen bød velkommen. Allerførst fik Jonathan Madden ordet,

om MG vin mellem de medlemmer, der var kommet kørende i

han fortalte lidt om den store event, som klubben har fået

deres MG – 23 biler af forskellige modeller var til stede.

overdraget i 2023, nemlig European Event of the Year, som

Så var generalforsamlingen klar til at gå i gang, som dirigent

samtidig festligholder vores klubs 50 års jubilæum, derudover

valgtes uden modkandidat Gert Jørgensen, der kort gennem-

også MGs 100 års dag.

gik dagsordenen.

Der blev vist lidt om organisationen, så deltagerne kunne se

Jens Byskov aflagde beretning for det forgangne år, den blev

det store apparat, der skal til for at afholde et sådant arrange-

godkendt uden de store kommentarer, dog mente Finn Graver-

ment, samtidig blev man opfordret til at melde sig som frivillig.

sen fra Randers, at man ikke kunne regne, når man kom frem

I lighed med tidligere år skulle der uddeles pokal til Årets

til, at MG Randers løbet havde 25 års jubilæum, 1. løb var i 1988,

MG´er – dette er beskrevet i en selv-stændig artikel. En ekstra

så det måtte retteligt være 30 års jubilæum.

pokal blev også uddelt, nemlig MG Magnette – Pride of Ow-

Carl Hellmers gennemgik regnskabet for klubben og klub-

nership Trophy, som var dukket frem af glemslen, meget pas-

shoppen, begge viste et overskud. Regnskabet blev også godkendt.

sende, når vi i klubben har mange medlemmer, der er i gang

Da der ikke var indkommet nogle forslag, var næste punkt

med at restaurere Magnetter. Pokalen blev i år tildelt Kjeld

valg af formand. Jens Byskov havde på forhånd meldt ud, at

Holm-Nielsen fra Sønderborg, som i mange år har kørt i en

han ikke genopstillede, i stedet valgtes Finn Pedersen, som i

meget flot ZA Variotone. En lille krølle på historien er, at den

forvejen var medlem af bestyrelsen.
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Kø ved indskrivningen

Bøger og tøj studeres

Formanden byder
velkommen

Årets Magnette fotograferet ved Ribe domkirke

Som bestyrelsesmedlemmer blev Carl Hellmers genvalgt og

sport, der på sigt bliver klubbens nye hjemmeside, der kører i

Carsten Wiwel nyvalgt – bestyrelsen har efterfølgende konsti-

øjeblikket nogle forsøg omkring denne.

tueret sig, dette kan man læse om andetsteds i bladet.
Som suppleanter genvalgtes Jonathan Madden og Bøje Hansen blev nyvalgt i stedet for Mia Normann Andersen, der ikke
ønskede genvalg.
Som revisorer var der genvalg til Søren V8 Sørensen og Mogens Hempel.

Slutteligt rettede Mogens Appelt Petersen en stor tak til
Jens Byskov Jensen for hans arbejde i bestyrelsen, heraf de seneste 4 år som formand.
Inden forsamlingen forlod lokalet skulle de sædvanlige hip
for klubben udråbes, og så var det tid til kaffe og æblekage,
inden deltagerne atter vendte næsen hjemad.

Under eventuelt berettede den nyvalgte formand om Hold-
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Her First 60 Years:

A Blue 1958 MG Magnette Remembers

Once upon a time there was this very lonely Blue 1958 MG Magnette living in
Athens, Greece, too far away from her British Morris Garage birthplace. She was
not happy by any stretch of the imagination. There were very few MG cousins
nearby with which to play and frolic – not a friend or sibling in sight.
Nena Tsouti-Schillinger, November 2018

H

owever, one day in December of 1974, life for BMGM

studying and admiring BMGM and enchanted by those lovingly

(short for Blue MG Magnette) was about to change. She

curved sculptured body lines, by that hewn-from-nature tac-

was that fateful day parked in the Kolonaki area of Athens, be-

tile wooden console dashboard along with those sumptuous

hind the picturesque church of Agios Dionysios, when a young

black leather seats. Something vividly struck TYW particularly

woman happened to pass by.

about that steel blue color complementing the unique Medi-

TYW (short for the young woman) found herself stopped
cold in her tracks! She immediately found herself intensely

8

terranean sky shining under such a bright Greek sunlight.
Yes, it was truly love at first sight.
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Adoption af en

MG MAGNETTE ZB

I forrige nummer af MG-bladet, beskrev vi hvordan Linda Lagoni importerede en
MG-Magnette fra Grækenlad. Her er historien om bilens første 60 år.

“Take me with you” BMGM asked TYW. Please take me with

joyed showing herself off relaxing on the sunny beaches of

you” she implored.

this idyllic Cycladic island.

“But how can I do that? You belong to other people,” TYW
replied.

BMGM and TYW shared the excitement of their both adventurous minds for nearly half a century!

“Yes, but they don’t want me anymore. Look at this disgra-

You can imagine how her contemporaries became terribly

ceful FOR SALE sign they put on my back window,” BMGM

envious of BMGM – as time slowly passed, other cars in Greece

explained.

became expendable most sadly reverting into the dustbin of

“You are stunning indeed – let me see what I can do” TYW
replied and boldly went straight to talk with her mother.
“Mother, I saw the most beautiful car in the whole wide
world” TYW said. I would take such wonderful care of her if
she were only mine” TYW continued.

“junkyard” history. Others becoming specially licensed and allowed on the highways occasionally and only for special events.
But not BMGM! She refused to become “historic” insisting
on daily loving company and service to TYW.
She maintained her original Greek license plates and conti-

As is the destiny of loving mother’s everywhere, how could

nued to thrive – finding herself increasingly admired at traffic

she possibly have refused her child’s most cherished dream.

lights as she gracefully aged. As newer cars became more boxy

She relented – recalling from earlier days her own lengthy ro-

and less shapely, everybody marveled at BMGM’s curvy lines.

mance with royalty (a Vanden Plas princess).
BMGM and TYW remained inseparable for 44 years looking
after each other – making absolutely sure the other was never
lacking anything, anywhere, ever!

TYW could no longer hide when out on the streets as
BMGM had become instantly recognizable. She was one-of-akind unique. She had by now become famous.
In April of 2018 TYW (who was not so young anymore) de-

BMGM enthusiastically carried TYW daily to work, to her

cided with mixed emotions and great sadness that it had be-

studies, on not just normal rides but also on excursions with

come time to find a more youthful and energetic partner for

friends. Through good times and bad times – never failing

BMGM for her to maintain her ageless beauty. She was deter-

always being there for her.

mined to find a good home for BMGM – who waited anxious-

And TYW returned the compliment to BMGM taking her
to and showing her off at places in Greece that she had only
dreamed of visiting:
Imagine the glitter in those wide eyes of BMGMs bright yellow fog lights as she was able to astonishingly look upon the
actual sites of Mycenae imagining the return of Agamemnon
following the conclusion of the Trojan war.
Imagine her wonder as she gazed up at the radiantly pure
white mountain top remains of the ancient marble quarries of
the Cycladic island of Paros, from where some of the greatest
masterpieces of antiquity were carved: Nike of Samothrace,
Hermes and the Infant Dionysus by Praxiteles, Venus de Milo.
How BMGB thrived in it all.
Not even to mention the cherished satisfaction BMGM en-
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ly, wondering from where her next family was going to be.
Then on 21st of August 2018, a young woman from Denmark
sent an email to TYW – her first line was “what a beautiful
car.” And TYWD (short for the young woman from Denmark)
expressed interest in “adopting” BMGM.
On 15th of October TYWD traveled to Athens to see BMGM
and a new love story began. TYWD told BMGM that she has
MG siblings waiting for her and her very own special space in
a warm cozy “playroom” had already been prepared.
BMGM finally began to relax, smiling to herself as she whispered “Yes, this is where I now belong!”
The Blue MG Magnette had finally found her true new
home and a new budding romance with The Young Woman
from Denmark.
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Bestyrelsens beretning for året

2018

Paradekørsel ind på Naqsh-e-Jahan
Square pladsen I Esfahan.
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GENERALFORSAMLING

sesmedlem var endda på vej ned i vandgraven med en Midget…

Klubbens generalforsamling blev afholdt søndag d. 8. april kl.

som en mini driving test på en parkeringsplads i Stlling. Her

15.00 på Hotel Skanderborghus. Der var traditionen tro frem-

blev mesterskabet afgjort, og 1. pladsen gik til Mogens Appelt

mødt rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen, og der

Petersen. På 2. pladsen kom Jens Byskov Jensen, og på 3. plad-

blev hyggesnakket flittigt rundt omkring ved bordet under fro-

sen var det Carsten Wiwel.

men slap dog med skrækken. Årets sidste løb var arrangeret

kosten. Niels Jørgensen og Claus Pedersen havde efter mange
år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. I stedet blev Mogens
Appelt Petersen og Finn Pedersen valgt til bestyrelsen. Mogens

PUBMØDER

har påtaget sig hvervet som arrangementskoordinator, og Finn

Rigtig mange af klubbens medlemmer deltager i pubmøder,

har stået for medlemsregistrering og fundraising. Desuden blev

og det er hyggeligt med socialt samvær omkring bilerne. In-

Jonathan Madden valgt som ny suppleant. De øvrige tillidspo-

teressen i det lokale er stor, og der bliver lagt rigtig mange

ster blev genvalgt. Et komplet referat er offentliggjort i maj-bla-

kræfter rundt omkring i landsdelene. Nogle gange blomstrer

det samt på hjemmesiden. Årets MG’er blev Carsten Thorgaard.

lokalpatriotismen ekstra meget – men vi skal huske, at vi alle
først og fremmest er medlemmer af MG Car Club Denmark.

KLUBMESTERSKABSLØB

Man kan godt i spøg eller venskabeligt lag sige, at man har sin

Der har sæsonen igennem generelt været flot opbakning til

forstående kommer til at fremstå som om, der eksisterer flere

klubmesterskabs-løbene. Fynsløbet bragte os rundt ad de små

MG-klubber vest for Storebælt.

lokale ”MG-klub,” men vi skal passe på, at det ikke for uden-

veje på det smukke Fyn, Ribeløbet med start ved Domkirken

I 2016 forsøgte vi os med en tilskudsordning, så man kunne

tiltrak stor opmærksomhed, og en mængde flotte billeder fra

søge støtte til arrangementer, som man ellers ikke ville have

Esbjerg Fotoklub kunne efterfølgende ses på nettet. Det var

haft mulighed for at gennemføre. Det var der flere, der benytte-

også året, hvor det traditionsrige Randersløb kunne fejre 30 års

de sig af med gode resultater. Ordningen blev videreført i 2017,

jubilæum, og ja, Finn Gravesen har været med hele vejen. Ved

men i 2018 har bestyrelsen taget ordningen op til overvejelse. Vi

Salling – Skive Løbet i september løb vi ind i nogle udfordrin-

har indkaldt alle pubmødekoordinatorer til dialogmøder, fordi

ger omkring meget få tilmeldte, det lykkedes dog at komme op

vi har været opmærksomme på den store geografiske forskel

på 22 deltagende biler, synd for arrangørerne som havde lagt

der er på, hvem der søger midler fra klubben. Ved dialogmøder-

et stort og flot arbejde i projektet. Aften/Natløbet var henlagt

ne har vi forsøgt at finde en fælles fordelingsmodel, så alle kan

til Vojens. Det var spændende, hvad Carsten Wiwel nu havde

føle sig retfærdigt behandlet trods forskellighederne i tilgang til

fundet på. Byen og omegnen summede af flotte MG’er, der gen-

begrebet pubmøder. Der har ikke været enighed alle steder un-

tagne gange mødtes i et spændende stjerneløb. Det samlede

dervejs – det ville næsten også være for godt til at være sandt –

Klubmesterskab skulle også finde sine vindere denne aften.

men bestyrelsen fornemmer, at vi er på vej i den rigtige retning.

Nr. 3 blev Bent Hanssen. Nr. 2 blev Jørgen Jensen. Klubmester
blev Mogens A. Petersen.

Vi har i bestyrelsen prioriteret det højt at få faste pubmøder
tilbage til Nordjylland, hvor møderne ellers har ligget stille i nog-

En kæmpe tak skal gå til alle involverede omkring Klubme-

le år. I Hjørring har man bevaret gnisten med Onsdagskøreture

sterskabsløbene - flot arbejde hele vejen rundt, og hvor er det

takket være en skare af entusiaster med SAW Nielsen i en central

dog et smukt land, vi bor i.

rolle. Men denne gnist har nu heldigvis spredt sig i det nordjyske,
så man igen kan samles til pubmøder. Finn og Mogens fra besty-

MG SPORT

relsen har været sat på opgaven. Det er glædeligt, at anstrengel-

I 2018 blev der kørt fire løb til MG Sport mesterskabet. Man

for pubmøder, som er postomdelt til ca. 125 medlemmer.

serne har båret frugt. Nordjyderne har sammensat et flot program

startede på Skærbæk Go-kart bane, hvor vi havde fået lov til at

Der bliver i nær fremtid også etableret pubmøder med

køre med vores MG’er på gokart banen. Takket være de fleste

udgangspunkt i egnen omkring Viborg. Det er hensigten at

MG’ers gode køreegenskaber var det en ret sjov øvelse at køre

denne pubmøde-region skal samle medlemmer fra det Øst- og

på en smal bane.

Midt-Vestjyske op til det Nordjyske i Hjørring og Ålborg. Vi hå-

De to næste løb var på køretekniske anlæg i Svendborg og

ber og tror på, at det vil få flere til at melde sig ind i fællesska-

Kolding, og det er omgivelser der også passer godt til vores

bet og bliver medlemmer af klubben. Regionen indgår på lige

sport. Især i Kolding blev der kørt godt til – et enkelt bestyrel-

vilkår med de øvrige pubmøde-regioner.
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REJSEUDVALG

BLADUDVALGET

På opfordring fra Bøje Hansen har bestyrelsen godkendt, at

Bladudvalget har ligget i en vis dvale i 2018, da Jeanett Birk

der etableres et rejseudvalg. Vi kan med glæde konstatere, at

Olsen tidligt på året valgte at stoppe som redaktør. Bladudval-

udvalget er kommet særdeles godt fra start. En tur med 60 del-

get tæller foruden redaktøren, Carsten Thorgaard og Bjarne

tagende medlemmer til det smukke Samsø i påsken er udsolgt,

Rother, som dog ikke havde intentioner om at være redaktør.

og en flot opbakning til en længere tur til England i september

Derfor måtte formanden træde til som redaktør – i første om-

er også på skinner. Her deltager 18 medlemmer. På begge ture

gang i håbet om, at det ville være i en kortere periode, indtil

køres der naturligvis i MG’er.

der meldte sig en ny redaktør. Men året gik, og trods en del

Det bliver en tur i klassisk England – startende i Midt-Eng-

efterlysninger i både bladet, på hjemmesiden og på klubbens

land i 4 dage og afsluttende i Swindon med de sidste dage til

Facebook-side meldte der sig ingen ny redaktør. Nu er der gået

Goodwood. Abingdon bliver selvfølgelig en del af besøget.

et år, hvor formanden også har været MG-bladets redaktør –

Rejseudvalget har leveret et flot arbejde, tak skal I have. Nu
bliver det spændende at se, hvilke rejser der tilbydes i 2020.

men heldigvis kan der snart afsløres en ny mand på posten.
Juli-nummeret af bladet bliver det sidste, som formanden skal
redigere.

HJEMMESIDE
I det forgangne år har bestyrelsen undersøgt mulighederne for

45 ÅRS JUBILÆUM

at overgå til et mere moderne system for medlemsregistrering.

I september fejrede vi klubbens 45 års jubilæum med en hyg-

I den forbindelse har vi fundet produktet ”Holdsport,” som

gelig sammenkomst på Himmelbjerget, hvor der blev budt på

opfylder kravene til vores registrering. Samtidig indeholder

gratis kaffebord. Det tiltrak ca. 100 biler og knap 200 medlem-

Holdsport også lancering af en hjemmeside, online betaling

mer - dejligt med den store opbakning! Der blev uddelt gratis

for produkter (f.eks. køb af varer i klubshoppen, tilmelding til

jubilæumsplakater til alle. Formanden fortalte om klubbens

løb og ture, integrering af sociale medier, samt meget mere).

historie samt planerne for 50 års jubilæet. En lille konkurren-

Kasserer og medlemsregistrator arbejder i øjeblikket videre

ce blev der også plads til, inden alle kunne drage hjem efter

med Holdsport og tester det, så vi kan være helt sikre på, at et

nogle rigtig hyggelige timer.

skift til dette produkt vil være det rigtige for klubben.
Her på generalforsamlingen vil der blive vist eksempler fra
Holdsport. Der er allerede lavet en Beta version, der er testet

EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2023

igennem den seneste måneds tid. Det vigtige er, at vi får samlet

MG Car Club Denmark kan fejre 50 års jubilæum I 2023, og

alle oplysninger og aktiviteter på den samme platform og gjort

bestyrelsen har længe ønsket, at vores jubilæum kunne opnå

tilgængeligheden nem og enkel for de enkelte medlemmer.

rang af ”European Event of the Year.” Bestyrelsen nedsatte et

Der bliver direkte adgang fra Holdsport til vores hjemmeside,

jubilæumsudvalg bestående af Hella og Gert Jørgensen, Rikke

som derved bliver en integreret del af Holdsport, der opdateres

og Palle Møldrup samt formanden. Dette udvalg gjorde sig

herfra. Holdsport oplever ofte, at medlemmer fravælger Face-

nogle idéer om, hvordan de mente, jubilæet skulle se ud, og

book og andre sociale medier, men udelukkende bruger Hold-

disse idéer blev forelagt bestyrelsen i flere omgange. Endelig

sport som deres intranet for informationer, opdateringer mv.

kunne man enes om et forslag, som i efteråret 2018 blev præsenteret af formanden på European Conference i Birmingham,

KLUBSHOPPEN OG KLUBSTANDEN

hvor også Gert Jørgensen deltog. Her var vi så heldige, at vores

I klubshoppens fine showroom hos Mogens Appelt Petersen har

de andre europæiske klubbers delegerede.

jubilæum blev godkendt som ”European Event of the Year” af

varerne de allerbedste betingelser. I det forgangne år har der da

Ved klubbens udvalgsmøde lørdag d. 9. februar 2019 blev

også været en del besøg, og det ser vi gerne også i det nye år. Klub-

planerne for jubilæet forelagt alle deltagende fra klubbens ud-

bens boghandel bestyres af Bjarne Rother Jensen, og regalia sæl-

valg, og Jonathan Madden blev valgt til tovholder for projektet

ges af Carsten Thorgaard. Klubstanden med Mikael Krogh, Bent

med Gert Jørgensen som sekundant. Vi ser frem til et spæn-

Hanssen og Mogens Jørgensen i front vi ser flaget for MG-klub-

dende jubilæum i 2023!

ben på fornemste vis ved de to messer i Fredericia. Med respekt
for traditionerne får trioen også nye idéer til klubstanden.
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BESTYRELSESARBEJDET

det er vigtigt, at formanden har mulighed for at komme rundt

Arbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt til trods for, at

fire år som formand og fem år i bestyrelsen vil jeg gerne sige en

vi ikke altid har været enige. Vi har i det forgangne år også

stor tak til alle, der har bakket mig op. Det er et stort ansvar at

inviteret suppleanterne med til bestyrelsesmøderne, og de har

være formand for en klub som vores med så rige traditioner og

deltaget i det omfang, de har haft mulighed for det.

mange medlemmer. Velvidende at det er en umulig opgave at

I år er formanden på valg, og jeg har valgt ikke at genopstille.

tilfredsstille alle, har jeg forsøgt at præge klubben i dén retning,

Dette skyldes først og fremmest et øget arbejdspres udenfor

jeg har ment, er rigtig. Det har betydet rigtig meget, når med-

MG-klubben. Som udøvende musiker er jeg ofte på arbejde i

lemmer har givet et skulderklap eller på andet måde givet til

weekender og når, alle andre har fri og tager på MG-ture. Der-

kende, at de var enige med dét, der blev gjort. Tusind tak for det.

for er det svært at deltage i klubbens aktiviteter – og jeg mener,

Jeg ønsker alt det bedste i fremtiden for MG Car Club Denmark.

i klubben og deltage i en bred vifte af arrangementer. Efter

Vedtægter – The MG Car Club Denmark
§ 1. KLUBBENS NAVN

§ 5. KONTINGENT

Klubbens navn er ‘The MG Car Club Denmark’. Den er tilknyt-

Kontingentet skal betales senest den 1. januar. Undladelse af

tet The MG Car Club Ltd., England, som denne klubs danske

at betale kontingent rettidigt medfører, at medlemsskabet op-

vestlige center.

hører. Såfremt medlemsskabet ønskes fortsat, må der betales
indskud som for nye medlemmer.

§ 2. KLUBBENS FORMÅL

Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 1/2 års
kontingent for perioden frem til den 31. oktober. Ved ophør

MGCCDK har til formål at fremme og fastholde interesse om

af medlemsskab er den pågældende forpligtet til at afvikle et-

MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrange-

hvert mellemværende med klubben. Juniormedlemmer beta-

menter, teknisk samarbejde m.v., og herunder forsøge at bevare

ler halv kontingent.

en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til
anvendelse af de enkelte biler samt bevaring af bilernes historie

Generalforsamling beslutter kontingentbeløbet for medlemmer.

og originalitet.

§ 3. HVEM KAN OPTAGES SOM MEDLEM

§ 6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION
Udmeldelse kan kun ske ved årsskiftet ved meddelelse til kas-

Som medlem kan optages personer, som er brugere af eller i

sereren eller medlemsregistrator. Bestyrelsen kan ekskludere

øvrigt har interesse for MG biler. Hvert medlem kan ved ind-

et medlem, såfremt den pågældende bevidst har skadet klub-

meldelse eller senest 1. januar over for kassereren anmelde en

bens omdømme eller i øvrigt i væsentlig grad har skadet klub-

medkører.

bens interesser. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af

Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år ved kalenderårets begyn-

den ekskluderede indbringes for den førstkommende general-

delse, betragtes som juniormedlemmer.

forsamling, der har den endelige afgørelse.

§ 4. KLUBBENS REGNSKABSÅR

§ 7. REGISTRE

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubben kan oprette registre for de enkelte hovedtyper af MG

MG Car Club Denmark - Maj 2019
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biler, dvs. Vintage, Triple-M, T-type, SVW, Y-type, A, A Twin
Cam, Z Magnette, B, C, 8, Midget, og FWD.

§ 10. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, der skal afholdes mel-

§ 8. BESTYRELSEN

lem den 15.marts og 15.april.

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og 4

de:

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgen-

bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte af generalfor-

1. Valg af dirigent.

samlingen, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at forman-

4. Behandling af indkomne forslag.

den og 1 bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og de 3 øvrige

5. Evt. valg af formand.

bestyrelsesmedlemmer det andet år. Genvalg kan finde sted.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan deltage

8. Valg af 2 revisorer.

i bestyrelsesmøderne.

9. Eventuelt

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det måtte
findes påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes be-

3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens

handlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden

stemme afgørende. Sekretæren udfærdiger referat af bestyrel-

senest den 10. februar. Alle forslag, der er indkommet rettidigt,

sesmøderne.

skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til

Ved varigt forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne skal

generalforsamlingen, der skal udsendes senest 3 uger før gene-

bestyrelsen supplere sig med suppleanter i den rækkefølge,

ralforsamlingen. Indkaldelse kan eventuelt ske i klubbladet.

disse har opnået stemmetal på generalforsamlingen, evt. ved

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt. Øv-

lodtrækning.

rige afstemninger sker ligeledes skriftligt, såfremt mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 9. KLUBBENS TEGNINGSREGEL

Bortset fra forslag til lovændringer og klubbens opløsning
afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal. Til vedtagel-

MGCCDK tegnes af bestyrelsesformanden I forening med et

se af forslag til lovændringer kræves 2/3 flertal af samtlige på

andet bestyrelsesmedlem. Herudover tegnes klubben af to be-

generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

styrelsesmedlemmer I forening eller af den samlede bestyrelse.

Hvert gyldigt medlem har 1 stemme. Der kan ikke afgives

Udtræk fra klubbens likvidkonti godkendes af klubbens

stemme via fuldmagt. Ved gyldigt medlem forstås medlemmer,

kasserer med efterfølgende godkendelse ved fremlæggelse og

som har betalt kontingent i henhold til §5.

godkendelse af perioderegnskab på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11. EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Herudover
kan 10% af medlemmerne, forlange ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med min. 3 ugers varsel. På
ekstraordinær generalforsamling sker afstemning efter samme
regler som ved ordinær generalforsamling.
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§ 12. KLUBBENS OPLØSNING

forsamling med 3 ugers varsel til afholdelse senest 2 måneder

Forslag til klubbens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal

efter den 1. generalforsamling. På den 2. generalforsamling kan

på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens medlem-

forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de mødte medlemmer stem-

mer, bortset fra medkørere, er mødt.

mer for, uden at det er nødvendigt, at 2/3 af klubbens medlem-

Såfremt forslaget er gennemført med det fornødne flertal,
men der ikke er mødt det 2/3 af klubbens medlemmer, og forslaget opretholdes, skal bestyrelsen indkalde til ny general-

mer er mødt.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue
The MG Car Club, England.

Løbsreglement
§ 1 Som arrangør tildeles 200 mesterskabspoint, dog kan et

§ 5 Som klubmester betragtes den der har opnået flest point

medlem max. tildeles 100 klubmesterskabspoint.

gennem årets løb (Se paragraf 3). I tilfælde afpointlighed er-

Der kan kun tildeles et medlem arrangør klubmesterskabspoint én gang pr. sæson.
Ved flere arrangører deles de 200 klubmesterskabs-point ligeligt

klæres den, der først opfylder nedenstående krav i den nævnte
rækkefølge, som vinder: A flest førstepladser, B flest andenpladser, C flest tredjepladser etc.

mellem disse, der rundes op til nærmeste hele tal. Der gives kun arrangørpoint til arrangementer der tæller til klubmesterskabet. For-

§ 6 Points tildeles efter følgende retningslinier:

deling af arrangørpoint mellem arrangørerne skal indsendes sammen med løbsresultatet, umiddelbart efter løbet. Ændring i hvem

§ 7 Det er op til den enkelte arrangør at sikre at der kun er én

der er arrangører af et løb skal meddeles arrangementsudvalget se-

deltager på hver placering.

nest 2 uger før løbets afvikling.

§8

§2

Startgebyr pr. vogn er max. kr.60,-. Beløbet skal kunne

Protest med pointgivningen behandles af bestyrelsen. Protesten

dække de nødvendige udgifter til materiale for gennemførelse

i skriftlig form skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter

af løb til klubmesterskab. Efteranmeldelse til et løb berettiger

bekendtgørelse i MG bladet – sammen med et protestgebyr på

arrangører til at opkræve et strafgebyr på max. kr. 50,- Skal an-

kr. 50,- der refunderes såfremt protesten tages til følge.

gives i løbsannoncen.

§ 9 For at give løbsarrangører de bedste muligheder for at

§ 3 Det vil fremgå af klubbens arrangementskalender, hvilke

planlægge og afvikle et spændende løb uden at risikere øko-

løb der giver point til klubmesterskabet.

nomiske problemer, vil hvert af de 5 klubmesterskabsløb modtage 3.000 kr. fra klubben.

§ 4 Alle deltagere i de enkelte løb kan få en placering og eventuelt vinde løbet.

§ 10 Hvis der mod forventning skulle opstå økonomiske pro-

Der kan kun tildeles point til klubmesterskabet, hvis del-

blemer i forbindelse med afviklingen af et klubmesterskabsløb,

tageren er medlem af MGCCDK eller registreret medkører, og

kan arrangørerne søge om underskudsdækning op til 3.000 kr.

hvis placeringen er opnået i en MG eller en AH Sprite. Point

Ansøgningen skal hurtigst muligt efter arrangementet sendes

tildeles det medlem eller medkører, der har tilmeldt bilen, hvis

til bestyrelsen vedlagt regnskabet for arrangementet.

han/hun selv deltager i løbet.
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MG CAR CLUB DENMARK GENERALFORSAMLING 2019, ÅRSLEV KRO D. 31 MARTS

REFERAT:
Jonathan Madden fremlægger lidt omkring jubilæet og søger efter medlemmer
som vil være en del af holdet omkring Mg Car Club Denmark 50års Jubilæet.
Uddelingen af vandre pokal: Årets MG: Bjarne Rother Jensen. MG Magnette Pride of Ownership: Kjeld Holm Nielsen

Punkt 1.

relsen til formandsposten, Finn bliver valgt som formand af

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Gert Jørgensen som diri-

generalforsamlingen.

gent, og generalforsamlingen godkender ved klapsalve.
Gert Jørgensen takker for valget, og læser dagsordenen op.

Punkt 6.
Valg bestyrelsesmedlemmer. Carl Hellmers bliver genvalgt.

Punkt 2.

Carsten Wivel bliver nyvalgt.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Finn Graversen
pointerer at Randes løbet havde 30 års jubilæum og ikke 25.

Punkt 7.
Valg af 2 suppleanter. Jonathan Madden bliver genvalgt.

Punkt 3.

Bøje Hansen stiller op til valg og bliver valgt af generalfor-

Fremlæggelse af revideret regnskab. Kasserer Carl Hellmers

samlingen.

fremlægger regnskab, regnskabet kan også ses i udgivelsen
generalforsamling-bladet. På revisionens opfordring er der

Punkt 8.

flyttet på posterne i klubshoppens regnskab, idet der var sket

Valg af 2 revisorer. Mogens Hempel bliver genvalgt. Søren V8

en sammenblanding af varekøb og driftsudgifter. Resultatet er

Sørensen bliver genvalgt.

uændret. Generalforsamlingen godkender regnskabet for MG
Car Club og MG Car Club Clubshop 2018. Carl fremlægger 2019

Punkt 9.

budgettet til orientering.

Eventuelt. Finn Pedersen fremlægger et nyt tilmeldingen/
hjemmeside system: Systemet hedder Holdsport. Det vil blive

Punkt 4.

indført henover foråret. Pubmødekoordinatorer m.fl. vil blive

Behandling af indkomne forslag. Punktet udgår da der ikke er

indkaldt til nærmere information og instruktion hurtigst mu-

kommet nogle forslag.

lig, således der er en ”superbruger” i hver region.

Punkt 5.

Mogens afslører vores nye redaktør Anders Øster og holder en

Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Finn Pedersen fra besty-

lille fin tale for Jens, som er afgående formand.
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MG MAGNETTE PRIDE

V

OF OWNERSHIP 2018

andrepokalen "MG Magnette Pride of Ownership" blev do-

men med Kjelds øvrige klassiske, engelske biler i en tegning af

neret til klubben af englænderen Warren Marsh. Da Mag-

torvet i "Aidensfield," hvor Kjelds biler holder parkeret.

netten er en relativt sjælden model, gik der ikke så mange år,

Stort tillykke!

før samtlige Magnette-ejere i klubben havde modtaget pokalen. Derfor besluttede man sig for at holde en pause i uddelin-

Billedet kan købes via denne adresse:

gen - men herefter gik pokalen lidt i glemmebogen. I 2018 fik

www.ebay.com/itm/312558612152?ul_noapp=true

hele tre af klubbens medlemmer dog interesse for den smukke
Magnette og købte biler til større eller mindre restaurering. Da
tidligere bestyrelsesmedlem Niels Jørgensen var ved at rydde
op på sit kontor, fandt han pokalen, som derfor igen blev uddelt ved generalforsamlingen søndag d. 31. marts 2019.
Årets modtager blev Kjeld Holm-Nielsen fra Sønderborg,
der i mange år har været ejer af sin meget flotte MG Magnette
ZA Variotone. Det er Kjelds Magnette, der i år er afbilledet på
pubmødeskiltene. Magnetten har vundet priser ved flere træf,
og den har været på ture i England flere gange. Blandt andet er
bilen blevet fotograferet udenfor Scripps garage i "Aidensfield"
(i virkeligheden byen Goathland) fra TV-serien "Små og store
synder." En engelsk tegner har desuden foreviget bilen sam-
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MG VEJLE

LØBET 2019

LØRDAG DEN 15. JUNI 2019
Vejleløbet afvikkles med start i Vejle og mål i Skærup lørdag den 15. Juni.
På ruten vil vi vise jer de smukke omgivelser i Trekantområdet og der vil på traditionel vis være indlagt poster med udfordringer af forskellig karakter.

Startsted: Jevi A/S, Godthåbsvej 7, 7100 Vejle
Kl. 8.30 Morgenkaffen er klar hos Jevi.

Betaling kan ske til Spar Nord:

Kl. 9.30 Velkomst og en kort orientering om løbet.

Reg. nr. 9211 Konto nr. 0350 166 343

Kl. 10.00 Første bil sendes ud på ruten i den rækkefælge I er

Husk at medsende navn og medlemsnummer

tilmeldt.
Betaling kan også ske via mobilepay nr.:

Frokostpause indlagt på ruten.

42 42 71 52 eller 23 96 26 17

Mål: Middag bestående af en lækker buffet og præmieoverræk-

Tilmelding er først gældende når beløbet er indbetalt og til-

kelse.

melding er modtaget pr. mail.

Kl. 18.00: Restaurant Kongelunden, Nederbyvej 15, Skærup,
7080 Børkop.

Al orientering inden løbet udsendes pr. mail,.
Tilmelding og betaling senest mandag den 20. Maj.

Startgebyr pr. bil: ......................................................................60,00 kr.

Tilmelding efter denne dato skal tillægges 50,00 kr. hvis der

Morgenmad, frokost inkl. en øl/vand,

er plads.

middag ekskl. drikkevarer: ..................................................270,00 kr.
(Børn under 12 år halv pris)

Arrangører:
Kent Thomsen

Personer som ikke deltager i spisning om aftenen

kt.thomsen65@gmail.com - tlf. 42 42 71 52

Morgenmad, frokost inkl. en øl/vand: .............................150,00 kr.
(Børn under 12 år halv pris)

Karsten Pedersen
klp@hafnet.dk - 23 96 26 17

Obs! Max 50 biler.
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ÅRETS MG`er 2018

Der er tradition for at vi her ved den årlige generalforsamling uddeler pokalen,
Enevold Vestergaards Vandrepokal til ÅRETS MG`er.
Tekst: Mogens Appelt Petersen – Foto: Finn Pedersen

H

vert år siden 2002 har vi således kåret ÅRETS MG`er…. En

langt så godt, men det der har gjort udfaldet til hans fordel

god tradition synes jeg.

er hans engagement med projekt ”GANG I NORDJYLLAND”

Enevold Vestergaard drev i en årrække handel med re-

Vi havde i bestyrelsen besluttet at der skulle gang i det Nordjy-

servedele til MG biler fra sin virksomhed i Varde. Og man-

ske igen, man havde i en årrække været rigtig gode til at sam-

ge af jer der har været medlemmer siden slut 80`erne

les om kørerture i sommerhalvåret, men vinterhalvåret lå dødt

ved helt sikkert hvem han var og hvad han stod for.

hen. Finn og jeg fra bestyrelsen fik aftalt et møde hvor ÅRESTS

Enevold Vestergaard afgik ved døden d. 30. August 2018 i en høj

MG`er lagde hus til. Vi fik i fællesskab med de gæve MG Gut-

alder af 101 år.

ter deroppe, skruet et flot halvårsprogram sammen, der blev

I MG Bladet, November nummeret, har Jørgen Lind, som
kendte ham særdeles godt, skrevet et rigtig fint indlæg.
Nå vi skal til det, ÅRESTS MG`er er kendt for sin store viden
på MG området, han har gennem en årrække ydet en betydelig

fremstillet en fin folder med det udførlige program som efterfølgende blev postomdelt til ca. 140 medlemmer i området. Og
med ÅRETS MG`er som primus motor er projektet gået over
alt forventning.

indsats som medlem af redaktionen på MG Bladet, som aktiv

Kært barn har mange navne siger man…. Så ÅRETS MG`er

deltager når vi rykker ud med MG Standen og MG Shoppen,

2018 er…… Voksenlærlingen, Boghandleren…. Kære MG venner

han styrer med fast hånd handlen med en ikke ubetydelig

gi` en hånd til BJARNE ROTHER…

samling af MG lekture, og så har han rejst det meste af Jylland/
Fyn rundt som foredragsholder ved diverse PUBMØDER… Så
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Og til at overrække pokalen har vi ÅRETS MG`er 2017 Carsten Thorgaard…
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VI TILBYDER ET

KULTUROPHOLD
med adgang
Den gamle by i Aarhus

Hotel Phønix
Hotel
Søparken

Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

• 1 x overnatning i standard dobbeltværelse
• 1 x adgang til Den gamle By
• 1 x 2-retters middag
• 1 x aftenkaffe med sødt
• 1 x morgenbuffet
Enkeltværelsestillæg
kr. 300,- pr. dag.

Hotel
Hjallerup Kro

Hotel Vildbjerg
Hotel Falken

Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing

Hotel Årslev Kro

Hotel Juelsminde
Strand

KUN

695.PR. P

Hotel Marina

Østergaards Hotel
Hotel Medi

ERSO

N

Hotel
Dagmar

Hotel
Norden

Hotel
Frederik d. II
Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Hotel Menstrup Kro
Hotel Vinhuset

Nørherredhus

HOTEL ÅRSLEV KRO
Silkeborgvej 900 · Årslev · 8220 Brabrand
Tlf. 86 26 05 77 · hotel@aarslevkro.dk
www.hotelaarslevkro.dk

Bank | Forsikring | Pension

Gammel kærlighed
ruster ikke
Vi tilbyder markedets
bredeste dækning
• Klassisk og Veteranforsikring
• Brugsveteranforsikring
• Bygge og Stilstandskaskoforsikring
• Prisen på din forsikring
stiger ikke efter en skade
• 0 kroner i selvrisiko på
ansvarsforsikringen
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Gratis Vejhjælp
Vi yder gratis Vejhjælp uden selvrisiko til alle kaskoforsikrede
veterankøretøjer indtil 3500 kg.

Godt dækket er rigtig dækket
Vi deler din interesse for bevaringsværdige køretøjer og sidder parate til
at give dig den helt rigtige rådgivning.

Vil du passe godt på dit køretøj
og få særlige fordele
Bliv Pluskunde ved at samle dine
forsikringer hos Alm. Brand. Spar op
til 15 % på dine private forsikringer
og få adgang til en masse fordele og
tilbud.

Ring til os på telefon 35 47 77 47 eller
læs mere på Nordiskveteran.dk
Du kan kontakte os alle hverdage
mellem kl. 8.30 - 16.00.

MG Car Club Denmark - Maj 2019

Skal vi også
forsikre dig?

Vi har uden sammenligning Danmarks
bedste veteranforsikring

� Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden
tillægspris for kørsel om vinteren.
� Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
� Selvrisiko ansvar alene 1.015 kr.
Selvrisiko kombineret ansvar 0 kr., kasko 1.015 kr.
� Intet krav om medlemsskab af klub.
� Dækker kørsel i udlandet.
� Fast præmie og intet bonustab efter skade.
� Førerulykkesforsikring (kun på bil).
� Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
� Vejhjælpsdækning, der dækker alle veterankøretøjer - Tilvalg

Ring til os på telefon

7010 4222

AROS

Hos Aros Forsikring forsikrer vi din veteran eller klassiker. Du skal blot være fyldt 30 år, have en primær
bil- og indboforsikring hos os. Det betyder, at du kun skal henvende dig et sted, hvis du får indbrud eller
skade på din bil, eller får stjålet reservedele til din veteran.

Forvent lidt mere…
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222
Døgnvagt ved skade 8734 5099 · www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk
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Køretur Østjylland, Pubmøde Sydøstjylland
Pfingstmeeting MGCCD

t

o

Pubmøde Sydvestjylland, Pubmøde Fyn
Pfingstmeeting MGCCD

Danish Masters Jyllandsringen
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4

t

Danish Masters Jyllandsringen
MG Forårstræf i klubshoppen

2

1

m 3

s

l

Trackday Jyllandsringen

Veterantræf på Færchtorvet, Holstebro

Pubmøde Sønderjylland
Pubmøde Fyn

JUNI

s

7. -9.: MG Days France, Magny-Cours/Nevers, MGCC France
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Veterantræf på Færchtorvet, Holstebro

Pubmøde Sønderjylland

Pubmøde Fyn

3.-10.: Start Ancona Rally, Croatien/Bosnien/Montenegro, MGCC Italy

1.-2.: Tur til Samsø, Østjylland

JULI

Aftenkøretur Sønderjylland, Køretur Sydvestjylland
6.-7.: Svensk Sportvogns Meeting Knutstorp

4.-7.: Goodwood Festival of Speed, England

Køretur Østjylland

MG-Kalenderen for perioden 1. maj til 31. juli - lige til at tage ud og hænge op på opslagstavlen!

Foto: Tina Ellegaard Poulsen
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Frühling im Südtirol, Rally, MGCC Switzerland, Classic Race
Aarhus, Autojumble Beaulieu Motor Museum, England

Frühling im Südtirol, Rally, MGCC Switzerland

Frühling im Südtirol, Rally, MGCC Switzerland

Frühling im Südtirol, Rally, MGCC Switzerland
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Fevik Strand, Norsk MG Rally, MGCC Norway

Fevik Strand, Norsk MG Rally, MGCC Norway
- og frem til 2. juni
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HMS Spring Sjællandsringen

t

Frühling im Südtirol, Rally, MGCC Switzerland, Classic Race
Aarhus, Autojumble Beaulieu Motor Museum, England

18
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m 17

Autojumble Gjern, Frühling im Südtirol, Rally,
MGCC Switzerland
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11. Maj: MG klubmesterskab Sundevedløbet (Als)
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Pfingstmeeting MGCCD
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28.-30.: Magnette Days, Bodman-Ludwigshafen, MGCCD

Pubmøde Østjylland

HMS Hillclimb Gl. Skørping
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MG Sport Svendborg, Gavnö Classic Autojumble &
Concour de Charme, MGCC Danish Centre
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MG klubmesterskab Vejleløbet, 15.-16.: MG Live Silverstone,
MGCC, 15.-16.: Historisk Weekend Padborg Park

Grillaften Østjylland, Pubmøde Sydvestjylland
Pubmøde Sydøstjylland

9

o 10

t

24.-27.: Ennstal Classic, MG Owners Club Austria

Vi sætter pris på originalerne

Præmieeksempler
Veteranbiler og motorcykler -1982
1/1-årlig præmie i kr.

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.
Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

En del af

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
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Nyheder fra

MG-shoppen
2

1
Husk I er mere end velkommen til at aflægge
MG-Shoppen et besøg.
Her finder I hele udvalget
af beklædning.
Vi bor på adressen:
Damgårdvej 3,
Thyregod 7323 Give
Vi gir’ gerne en kop kaffe og er altid klar til en hyggelig snak. Men
ring lige først på tlf. 2167 0949 - vi
skulle jo gerne være hjemme.
Naturligvis sender vi også gerne
til jeres adresse...

Beklædning:
Mogens@mgcc.dk
Regalier:
Carsten@mgcc.dk
Bøger:
Rother@mgcc.dk

1

Flot skjorte i en meget
lækker strygefri bomuldskvalitet og med
MG-logo på flipperne.
Kr. 400.-

3

strik / fleece jakke
2 Lækker
med nyt flot MG-logo.
Kr. 550.-

3

Grillforklæde, kraftig kvalitet med 3 lommer og flot
broderet MG-motiv.
Kr. 200.-

Glæder os til at se jer.
Alle varer lagerføres så vidt muligt i str. M, L, XL, 2XL, 3XL,

Fotos: MG-Shoppen

Ulla og Mogens Petersen

Kig ind på hjemmesiden mgcc.dk her kan man under
Shoppen se hele vort store udvalg i beklædning, regalier
og bøger.

Maj 2019
MG Car Club Denmark - Marts
2019
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MG T-TYPE TUR

T I L RO L D S KOV

Fredag den 24. - Søndag den 26.maj 2019
Årets MG T-type week-end tur går i år til omegnen af Rold skov.
Vi har fået et rigtigt godt tilbud på ”all inclusive” ophold på Rold Stor kro i
den nordlige udkant af Rold skov. Vi har mulighed for at ankomme
allerede fredag den 24. maj om eftermiddagen.
PROGRAM:

INDBETALING:

Fredag:

Til Nordea Bank på:

Ankomst om eftermiddagen.

Konto 5507-5907163123,

Aften buffet med vine ad libitum, kaffe med avec

Husk navn på betalingen!

Lørdag:

TILMELDING:

Guidet formiddags travetur i Rold skov med en lille bjesk un-

Til: Peter Clausen på mail: petermgtd@gmail.com

dervejs - for dem der har overnattet.

Inden den 1 april 2019, (Der er begrænset plads på kroen!)

Mellem kl.10.00 og 11.30 ankommer weekend deltagerne
Kl.12.00 er der frokost / madpakker til alle. Derefter tager vi

HUSK:

en køretur rundt i det skønne landskab ved Danmarks stør-

Deltagernavne, bil registreringsnummer, bil model samt det

ste skovområde, arrangeret af vor lokale medlemmer familien

mobilnummer du vil anvende på turen.

Clemmensen.
Af interessante pejlemærker på turen kan vi nævne: Willestrup

ROLD STORKRO

gods, udkigspost ved Bramslev Bakker, Als Odde, Kongsted-

Vælderskoven 13

lund Herregård, Pindstrup Mosebrug, Kongerslev Kalk, Elgenes

9520 skørping

Land i Lille Vildmose og m.m. Aftenen byder på festmiddag

Tlf.: 98 37 51 00

med vine, musik og dans samt fri bar til kl.01.00.

www.rold.dk

Søndag:
Glæd dig til en stor morgen buffet, kl.09.30 er der afgang fra
hotellet til Lille Vildmose Centeret, som afsluttes med en let
frokost, inklusive et stk. drikkevare. Derefter hjemkørsel.
Der vil her være mulighed for at køre en tur med det gamle
Tørvetog ned til en udkigspost ved Birkesø. Pris kr.30 pr. person. Læs mere på: www.lillevildmose.dk

PRISER:
Fredag - søndag pr. person i dobbeltværelse:

kr. 2.793.

Lørdag - søndag pr person i dobbeltværelse:

kr. 1.698.

Tillæg for enkeltværelse pr nat:

kr. 250.

MG Car Club Denmark - Maj 2019
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VI MANGLER DIG !!

K

unne du tænke dig at deltage i planlægningen af klubbens

idéer og forslag - eller hvis du kunne tænke dig at medvirke

50 års jubilæum, som bliver MG Car Club European Event

i en praktisk funktion - er du meget velkommen. Herunder

of the Year 2023? Samtidig fejres 100 året for MG-mærket, så

vises strukturen for jubilæet. Kontakt Jonathan Madden på jo-

der er virkelig god grund til at holde fest! Hvis du har gode

nathan@lite.dk eller tlf. 40207196.

ORGANISATIONSSTRUKTUR 50 ÅRS JUBILÆUM
Bestyrelse

Ledelse og Supervision
Jonathan Madden

Assistent
Gert Jørgensen

Event
XXX

Venue:
Sine Askov Møller

Finance;
Finn Pedersen

PR
XXX

3. JUBI Internet site

2.Ophold/
Forplejning

5. Økonomi

7. Regalia

4. Tilmeldinger
registrering

2a. Jubilæums
festen

6. Sponsor sikring

10. Oversættelse

9. Udenlandsk
kontakt

11. PR

8 . Reception
(ved jubilæet)

12. Jubilæums-skrift

Activities
XXX

AKTIVITETER
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13. Tour
planlægninger

15. Rocker
Cover Race

17. Bridge
Walking

19. XXX

MG Sport
Gert Jørgensen

16. MG 100 år
Udstilling

18. Concours des
Charmes Bøje Hansen

20. XXX

Service og
reparation
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PICNIC FYN
SÆT KRYDS I
KALENDEREN LØRDAG
7. SEPTEMBER 2019
Turen går til Skamlingsbanken og Christiansfeld.
Hold øje med næste blad og
hjemmeside for yderligere
information og tilmelding.
Hilsen
Lis og Steen Andersen (50439302) samt
Jette og Carsten Pedersen (24687346).

MG MIDT/VEST LØBET
HUSK at sætte X i kalenderen ved lørdag den 10. august
MG MIDT/VEST løbet 2019 finder sted denne dag.
Turen starter i Skjern og går syd om Ringkøbing fjord, vi slutter
på Røgind kro ca. 10 km øst for Ringkøbing.
Overnatning på camping er mulig i både Skjern og Ringkøbing.
Herudover findes flere Bed&Breakfast i området.
Indbydelsen finder du i juliudgaven af klubbladet.
Mvh. løbsledelsen

MG Car Club Denmark - Maj 2019
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Bestyrelsen
Formand:
Finn Pedersen
Klosterlundvej 12
7442 Engesvang
Tlf.: 21 44 36 51
finn@mgcc.dk

Kasserer:
Carl Hellmers
Kobbelvænge 2
6000 Kolding
Tlf. 75 54 12 72
carl@mgcc.dk

Sekretær:
Casper Jørgensen
Mjangvej 15, Kirke
Hørup, 6470 Sydals
Tlf. 51 89 52 18
casper@mgcc.dk

Bestyrelsesmedlem:
Carsten Wiwel
Hejmdals Brovej 5
6500 Vojens
Tlf.: 29 91 77 29
carstenw@mgcc.dk

Løbs- og arrangementskoordinator:
Mogens Appelt Petersen
Damgårdvej 3
7323 Give
tlf. 21 67 09 49
mogens@mgcc.dk

Suppleanter:
Bøje Hansen
Jonathan Madden

Biltype-kontakter
FWD:
Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

MGB:
Dennis Linnet,
Fjordhestevej 2,
7323 Give,
Tlf. 21 60 96 13

Midget:
Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

Y-Typer:
Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 97 54 23 03

Magnette:
Carsten Wiwel
Tlf. 29 91 77 29
carstenwiwel@gmail.com

MGB V8:
Søren M. Sørensen
Dyregård, Overbyvej 13, As
7130 Juelsminde
mail@v8mg.dk
Tlf. 27 56 00 00

SVW:
Jørgen Hansen
Drosselvej 9, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 97 11 62 23

Z-typer:
Morten Vestendahl Nielsen
Rådyrvej 23, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 91 16 01

MGA:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 34 39

MGC:
H. K. Kristensen
Runehøjen 4, Hasle
8210 Århus V
Tlf. 40 59 42 77

T-Typer:
Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 61 71 20 53

Øvrige kontakter
Nye medlemmer og
adresseændringer:
Finn Pedersen
Klosterlundvej 12
7442 Engesvang
Tlf.: 21 44 36 51
finn@mgcc.dk
Klubshop:
Ulla og Mogens
Appelt Petersen
Damgårdvej 3, 7323 Give
tlf. 21 67 09 49
mogens@mgcc.dk
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Bøger: Bjarne Rother
rother@mgcc.dk
Regalier: Carsten Thorgaard
carsten@mgcc.dk
Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 34 39

Udenlandske arrangementer:
(Europa)
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK-6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.:
(0045) 74 42 34 39
Gert.Joergensen@mgcc.dk
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Livskvalitet er altid
investeringen værd
Lad os hjælpe dig med at
balancere dine investeringer
og finde den løsning, der
både passer til din formue
og dine drømme.

Per Najbjerg Poulsen
Formuerådgiver

Book et møde på

96 16 12 65

MG Car Club Denmark - Maj 2019

Spar Nord Herning | Dalgasgade 30 | herning@sparnord.dk
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FORÅRSKLARGØRING
Solen skinnende fra en skyfri forårshimmel lørdag d. 30.
marts, det var en kølig morgen, bare 4 grader da der klokken 8.00 blev fyret op under A'eren.

E

fter en lang vinter på værkstedet hos Bøje skulle den nu stå sin prøve. Ny gearkasse, rustreparationer, lakering hist og her og nu forhåbentlig ingen oliespild... Alt spillede bare

til den store guldmedalje lige på nær det der med at dryppe olie så her er der noget der skal
kigges på ved lejlighed.
Turen gik ud til Jani og Bøje som havde inviteret MG Vennerne fra Syd/Vestjylland og
andre interesserede til en hyggelig dag på værkstedet hjemme på Armvangvej ved Varde.
Dagen startede med kaffe og rundstykker, efterfulgt af professionel råd og vejledning i at
polere bil. Man kan roligt sige at det er lidt af en videnskab, et MEGA udbud af diverse produk-

ter blev vi præsenteret for, men ingen hokus pokus her, der skal stadig bruges en pæn gang
knofedt men så skal jeg da ellers også love for at der kan opnåes et flot resultat. På dagen blev
vi tilbudt produkterne til en meget favorabel pris. Så nu er der ingen undskyldning for at køre
rundt i en bil med mat og kedelig lak. Så er der bare lige det der med at få det fixet, nu står
produkterne i hvert fald klar hjemme på hylden.
Uden mad og drikke duer helten ikke siger man, og det blev der så for alvor gjort noget ved
da der blev serveret varme pølser, også lige alle dem vi kunne spise...
Der var også mulighed for at få bilen op på liften, hvilket Jonathan benyttede sig af til en
gang service og olieskift.
Altid rart og hyggeligt at besøge Jani og Bøje, tak for en hyggelig dag vi kommer gerne igen
til næste år. Også tak til Meguiar's Danmark som var kommet helt fra Sjælland for at indvie os
i kunsten at polere bil.
Mogens A. Petersen

Pragtfuld garage Bøje
har fået bygget, her
er det Jonathan Madsens B’er der hænger
på liften.
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Pelsen godt op om ørerne, første tur
i A’eren efter en større renovering.

Dagen startede med
kaffe og rundstykker.

Så skal jeg ellers love for at
vi fik lært at polere bil.

Jonathan i gang
med et olieskift.
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MG´en og dens ejere

Frederica forår 2019
I tusindvis valfartede de mod Frederica den første weekend i april for at kigge indenfor i Messe C, hvor Veteranmessen fandt sted. Mange af dem var MG folk fra
både nær og fjern, der samtidig benyttede lejligheden til at kigge ind på klubstanden for at få en kop kaffe og i heldigste fald også et rundstykke.
Tekst og foto: Carsten Thorgaard

M

ange gjorde også en handel i klubshoppen for nu er

de taget turen til Iran og hjem igen, en tur på ca. 13000 km.

køresæsonen i gang, så det er med at have outfittet

En stor bedrift, når man tænker på, at både bil og ejere ikke

klar til turene. Allerede kort efter dørene var åbnet lørdag

er helt unge længere. Turen er i øvrigt flot beskrevet og rigt

var der godt gang i kaffekanderne og snakken gik lystigt

illustreret med fotos i 4 numre af klubbladet. Hele week-

ved bordene. Mange af de besøgende bemærkede også, at

enden stod Rikke og Palle og fortalte alle interesserede om

campingvognen denne gang ikke var på sin vante plads i

den lange tur og de mange oplevelser, som de i øvrigt havde

hjørnet, men var helt udeladt, dette for at give mere plads

delt med 2 andre MG hold kørende i en MG A og en MG B.

til den udstillede bil og de effekter, der fulgte den. Bilen var

Den del af klubshoppen, der normalt er i hjørnet op

en MG YA årg. 1950, der i forhold til turen, den havde været

mod campingvognen, var også blevet flyttet, så den nu

på i efteråret 2018, havde taget en smuttur fra det fynske til

hang sammen med den øvrige del af shoppen, hvilket giver

klubstanden. Så har de fleste nok regnet ud, at det var den

en større samhørighed, så den flytning bliver nok perma-

bil, der med sine ejere Rikke Schultz og Palle Møldrup hav-

nent. Hele ændringen af setuppet på standen gav også mere
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plads til de besøgende i cafeen, hvilket også er en fordel,
når man tænker på, hvor mange der kommer ind omkring
klubstanden i løbet af weekenden, normalt 5-600 personer,
denne gang var besøgstallet nok lidt lavere, da mange garanteret mente, at vejret animerede til andre gøremål. Det totale besøgstal i weekenden var da også lavere end normalt.
En lille rundtur i hallerne søndag morgen viste, at der var nogle MG biler til salg rundt omkring, jeg så dog kun et skilt, hvor
der stod solgt. En meget flot MG YB, der lige manglede de sidste småting, inden den var i tip top stand, var blevet solgt til
glæde for de nu tidligere ejere, nok også en smule vemodigt,
når man tænker på det store arbejde, der er lagt i at renovere

Klargøring inden det store rykind

Så er der besøg

bilen. En person, der var meget glad og tilfreds, var den nye
ejer, som er bosat på Fyn, så nu findes der minimum 2 udgaver
af den efterhånden sjældne MG type der. Den nye ejer er tilmed også på vej ind i medlemsskaren.
Slutteligt en stor TAK til alle besøgende på standen og i
shoppen samt alle der gjorde deres til, at det hele klappede
så godt, som det gjorde, vi gør det igen i oktober.

Et udsnit af lekturen og den klassiske motorolie

MG Car Club Denmark - Maj 2019
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TEKNIK, HOLDNINGER OG GODE RÅD

Af: Matthies Nissen

SERVICEEFTERSYN

S

om noget nyt kan du nu finde et komplet skema over ser-

Anvisninger på hvor og hvordan det gøres kan findes i ’Drivers

viceeftersyn på klubbens hjemmeside under fanebladet ’for

Handbook’, Så hvis du er lidt ferm på fingrene og har lokalite-

medlemmer’ under ’Matthies Garage’. Skemaet omfatter kun

ter og værktøj til rådighed, så vil du være i stand til at udføre

MGA, MGB og Midgets, som sikkert er de mest udbredte mo-

det meste selv. Så forbered dig, anskaf dig den omtalte bog

deller i klubben.

snarest, hvis du da ikke allerede har den. Den er på ca. 78 sider

Jeg beklager at min viden om de rigtig gamle MG’ere er be-

og koster ca. 100,- kr. Bogen er ikke årgangsspecifik. Eksempel-

grænset. Ved udarbejdelse af skemaet har jeg medtaget stort set

vis, hvis den nyeste omtalte MGB er fra 1972, så vil de tidligere

alt det, der er omtalt i ’Drivers Handbook’ (instruktionsbo-

årgange ofte også være omtalt.

gen), tilpasset kørselsmønsteret for en ’sommerkørt’ veteranbil
Kært barn har mange navne!
Instruktionsbogen til en MG
kan hedde flere ting: ’Drivers
Handbook’, ’Owners Handbook’, ’Operation Manual’
eller ’Instruction Manual’. Der
findes også danske udgaver
af bogen og her kan den f.eks.
bare hedde ’Instruktionsbog’!
Personligt foretrækker jeg de
engelske udgaver.

og mine egne erfaringer.
På skemaet er der et ’lille’ og et ’stort’ eftersyn. Fodnoten forklarer, hvornår du kan nøjes med et lille eftersyn og hvornår du
bør foretage det helt store eftersyn. Hvis du har erhvervet dig
en ’ny’ MG til samlingen, så bør du som det første foretage et
stort eftersyn, inklusive alle tillæggene nederst på skemaet - så
er du godt og sikkert kørende!
Eftersynet er ikke nogen garanti imod at bilen på et senere
tidspunkt ’bryder sammen’. Der er meget på en gammel MG, der
kan gå i stykker.
Opmærksomheden bør derfor også rettes mod den elektriske benzinpumpe, benzinslanger m.m., ting som jeg selvfølgelig kunne have medtaget i skemaet, men de er kun i mindre
grad kilometer- eller terminsbestemte.

For en god ordens skyld: Du behøver ikke at anskaffe dig en

Nyttig vejledning

stor og dyr MG reparationsmanual, hvis du bare vil foretage et

Serviceskemaet er lige til at printe ud og anvende som tjekliste.

gør-det-selv serviceeftersyn.
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Matthies Garage

KRUMTAPHUSVENTILATION

H

eldigvis bliver man klogere og klogere og opdager nye
ting. Jeg har tidligere skrevet om krumtaphusventila-

tion/-udluftning på bl.a. MGB (Matthies Garage nr. 10/2016).
Forleden dag, da jeg skulle forberede mig inden jeg satte mig
til tastaturet for at skrive ’Matthies Garage’ faldt jeg over en
’mærkværdighed’.
I den danske instruktionsbog for MGB er der anført vedrørende afprøvning af nævnte ventil:
Ventilationsventil, afprøvning: Lad motoren arbejde i tomgang og ved normal arbejdstemperatur og tag oliepåfyldningsdækslet af. Hvis ventilen fungerer rigtigt, vil motorhastigheden forøges lidt. Dette kan man høre. Er der ingen ændring i
motorhastigheden, skal ventilen udskiftes eller efterses.
Herefter følger en anvisning på hvorledes man adskiller
og renser filteret, men det må du selv læse dig til. Hvad angår
ovennævnte funktionsprøve, så har jeg aldrig selv foretaget
prøven, idet ingen af Rikkes tre MG’er er udstyret med den
pågældende ventil, så jeg står ikke på mål for rigtigheden af
denne test.
Illustration fra instruktionsbogen af krumtaphusets ventilationsventil
i adskilt stand. Billedet taler vist for sig selv. Læg mærke til omtalen af
oliepåfyldningsdækslet, der er vist øverst til venstre.

OLIEKANDEN

N

ederst på skemaet er der under ’tillæg til eftersyn’ ved 4. års
eftersynet en linje hvor der står ’smøring med oliekande’.

Fodnoten bekriver hvad du bør smøre med oliekanden. Jeg har

Oliekanden er at foretrække.
Spraydåsen med olie er svær
at dosere.

sikkert glemt et par småting som også kunne have godt af lidt
olie. I det hele taget er brug af oliekanden nok et forsømt område.
Det er ikke noget man bruger på moderne biler og derfor
bliver det ofte glemt. Når du smører med oliekanden er der kun
brug for ganske små dråber olie efter devisen lidt men godt.
Der er én ting som du ikke skal smøre. Det er dør- og tændingslåse. Cylinderlåse har ikke godt af olie. Olien størkner
med tiden, hvorefter cylinderens små låsepaler vil begynde at
hænge. Tørt grafitpulver er sagen eller i mangel heraf pulveri-

Her er en markering på
dørhængslet, der angiver at
der skal dryppes lidt olie
ned i oliekanalen for at smøre
hængslet. (MGB fra 1964)

seret blyantstift, hvis låsecylinderen begynder at ’gøre nykker’.
(Hvordan pulveriserer man en blyanstift? Enkelt, tag et stykke
sandpapir og gnid blyantstiften på papiret til du har en passende mængde grafitpulver)
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Matthies Garage

VARMEAPPARAT

U

anset om man kører åben eller lukket, så er varmeapparatet

de jeg også, da jeg rensede/skyllede kølesystemet på Magnetten

en god ting. Apparatet var faktisk ikke standard på de første

igennem inden turen til Schweiz. Jeg blev klogere.

MG’er. Det var en af flere optioner som man kunne vælge til. Men
når det nu er der, så skal det også virke.
Første ting som man skal være opmærksom på er varmeapparathanen. På en Midget er der slet og ret bare monteret en

Tvivlen havde hele tiden naget mig, er det kølesystem nu også
renset/skyllet god nok igennem? Jeg kan ikke leve med den tvivl,
hvorfor jeg endnu engang tappede kølevæsken af og afmonterede de to slanger mellem motor og varmeapparatet.

ventil på motorens topstykke, som man skal skrue op for, for at

Så tog jeg en vandslange, stak den ind i den slange, der var

få varmt kølevand i varmeapparatet. Meget primitivt idet denne

nærmest varmeapparathanen. For enden af den anden slange

konstruktion kræver at man stopper op og åbner motorhjelmen

stod Rikke med en spand med henblik på at samle det vand op,

for at regulere varmen.

der nu højst sandsynligt ville komme ud af varmeapparatet.

Så er det lidt bedre på MGA og MGB. Her kan regulering af

Jeg satte fuldt tryk på vandet - ’splat’ og sprøjt i Rikkes spand

varmen foretages inde fra bilen, mens man kører. Forudsat at ka-

- ud kom en stor klat rødbrunt mudder! Det var Sørens! Vi prøver

beltrækket er korrekt justeret. Problemet er at det om sommeren

en gang til. Denne gang tog Rikke brillerne af og lukkede øjnene.

er vanskeligt at lukke varmeapparathanen helt, hvilket giver lune

Scenariet gentog sig to gange mere! Først efter fjerde gennem-

fødder, når der brug for det modsatte.

skylning kom der rent vand ud.

Selve varmeapparatlegemet befinder sig inde i varmeappara-

Herefter var jeg temmelig sikker på at 60 års dårligdomme

tets kasse, der også rummer blæsermotoren. Ved lejlighed bør du

nu var lukket ud. Det undrer mig bare, at varmeapparatet tilsyne-

afmontere blæsermotoren. Den sidder let tilgængeligt monteret

ladende havde virket tilfredsstillende inden gennemskylningen.

med tre små bolte. Når den er ude, giver du motorakslen tre små
dryp olie. Det kan gøre underværker.

Med baggrund i denne oplevelse vil jeg fremover anbefale, at
man separat skyller varmeapparatet igennem efter at motorens

Varmeapparatlegemet er faktisk bare et lille køleelement. Det

kølesystem er skyllet igennem. Min teori er, at meget af det rød-

kan lige som køleren tilstoppe eller blive utæt. Man skulle tro, at

brune mudder stammer fra motorens kølekanaler i forbindelse

man, når man renser motorens kølesystem, også renser varme-

med gennemskylningen af denne.

apparatet, forudsat at varmeapparathanen er helt åben. Det troe-

Varmeapparathane på MGA og MGB her vist i lukket position (mgaguru)
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Varmeapparat legeme fra en MGA. Hvis du synes at det ligner
en lille køler, så har du ret. Et vareapparatlegeme kan lide af
nøjagtig de samme fejl som en alm. køler, det er bare meget vanskeligere at kontrollere og som oftest opdager man først at det er
utæt, når vandet pibler ud og man får våde fødder! (NTG parts)
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SVÆRT VED AT HOLDE VARMEN?

H

vis du føler at motoren har svært ved at komme op i
normal driftstemperatur uden for den egentlige som-

mersæson, så er her et godt gammelt råd. Dæk kølerens
nederste del af med et stykke pap. Du skal selvfølgelig sikre dig at pappet ikke falder af under kørsel og så i øvrigt
holde øje med temperaturmåleren.
Jeg husker fra min læretid, at der var flere biler som
fik monteret et rullegardin, der kunne trækkes op foran
køleren. Gardinet var forbundet med en ’toiletkæde’ så det
kunne betjenes fra førerens plads. Ren nostalgi, men alligevel ikke så tosset endda!
Hvis der er monteret oliekøler på din MG - oliekøler
er standard på en MGB - så kan du i stedet for at dække
køleren af, dække hele oliekøleren af med et stykke pap
uden for den varme sæson. Igen, hold øje med temperaturmåleren - varm olie giver også varmt kølevand. I tilgift
til ovennævnte tiltag så får du en masse dejlig varme ud af
varmeapparatet. Og det er rart!

’Original heater use instruction tag’. Den ene side af et
mærke med instruktion for en MGA. Mærket fulgte med en
ny MGA. (mgaguru).
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PUBMØDE MIDT/VESTJYLLAND:
MG Vennerne i Midt/Vestjylland med fast mødested i lokalerne ved Autogalleriet i Herning holder i vinterhalvåret fast mødeaften den sidste torsdag i mdr.
Man nærmer sig 10 års jubilæum med disse mødeaftener, så der er gennem
årene opbygget en masse traditioner, en af disse traditioner er at der på den
sidste mødeaften i vinterhalvåret serveres gratis suppe samt en øl eller vand
og naturligvis afsluttes der med kaffe og hjemmebag...
Uha’ det er noget der kan trække folk af huse.

Ghita har gang i den store suppegryde

PUBMØDE SYD/ØSTJYLLAND:
Her i Marts mdr. nåede jeg også omkring Hedensted.
MG Vennerne i Syd/Østjylland som ca. dækker
områderne Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding
var samlet hjemme hos Karsten Pedersen.
Karsten der også er pubmødekoordinator for
området, har hænderne skruet rigtigt på og så
er han flittig som bare pokker. Igen igen er han
igang med et MGB projekt. Denne gang helt fra
bunden, det er Karstens hensigt at dette projekt
“skal helt op at ringe” Og det siger ikke så lidt hvis
man har set hvad den herre kan præstere.
Flot fremmøde som blev afsluttet med lækkert
kaffebord inde i de hyggelige stuer.
Mogens A. Petersen
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LØRDAG D. 4. MAJ KL. 10.00 - 15.00

FORÅRSTRÆF

ÅBENTHUS I MG SHOPPEN

HELE MG-KLUBSHOPPEN ER TILSTEDE, REGALIER, BØGER OG BEKLÆDNING !

V

i har besluttet at gentage succesen fra 2018 og byder igen VELKOMMEN på adressen: Damgårdvej 3, Thyregod, 7323 Give. Gratis
kaffe og rundstykker til de morgenfriske (kl. 10.00-11.00) Senere vil de friske drenge fra MG-Klubstanden fyrer op under grillen,

der serveres her pragtfulde grillpølser samt øl og vand til populære MG-Priser. Der skal hygges, sparkes dæk og måske også handles
i MG-Shoppen.

PRAKTISK INFO:
Meget gerne tilmelding SENEST torsdag d. 2. Maj (af hensyn til indkøb) på mail:
mogens@mgcc.dk eller tlf.: 2167 0949. Medbring gerne et par klapstole, bord eller lignende. Skulle vejret mod forventning ikke være
med os, ja så rykker vi bare indendøre.

Vi glæder os til at se jer..
Mikael Krogh, Mogens Jørgensen og Bent Hanssen Bjarne Rother, Carsten Thorgaard, Ulla og Mogens Petersen
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P U B M Ø D E R

2 0 1 9

Klubbens Pubmøder er en rigtig stor del af klublivet.
Her mødes medlemmerne i en uformel tone omkring vores MG’er.
Vi kigger på flot restaurerede biler, hyggelige garager, projekter, racerbiler og rigtig mange skønne brugsbiler, og ikke mindst så udveksler vi
erfaringer om vore biler og de udfordringer vi møder igennem sæsonen.
Ofte slutter vi af med en kop kaffe og et stykke hjemmebag. Om sommeren er det naturligt at vi kører en tur rundt i lokalområdet. Det er helt op
til den enkelte pubmødearrangør hvorledes hans/hendes arrangement
skal foregå, men klubben ser gerne at det foregår i samråd med vore
Pubmødekoordinatorer. Pubmødekoordinatorerne er også medvirkende til at planlægge, hvorledes sæsonen i lokalområdet skal forløbe. Har
du lyst til at afholde et pubmøde eller ønsker du et godt råd, er du velkommen til at kontakte din lokale pubmødekoordinator.

Nordjylland:

Ole Frydkjær Thomsen - Tlf.: 20575514 - fryd@nrdc.dk

Maj 2019:
Vi starter foråret med et fælles arrangement ved biltræffet i
Lundby Krat. Vejret bestemmer datoen, men sæsonen starter

den første tirsdag i april. Ingen fast mødetidspunkt, men folk
begynder at komme kl. 17.

Ny Pubmødekoordinator i Nordjylland !!!

mende måneder, så følg med på hjemmesiden og på Facebook.

Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen på holdet til

Tak til Bjarne Rother som har varetaget opgaven under op-

Ole Frydkjær Thomsen.

startsfasen i Nordjylland.

Ole tiltræder opgaven med omgående virkning. En gruppe
omkring Ole vil snart være klar med et program for de kom-

Midt-Vestjylland: Claus Kjærgaard - Tlf. 61 55 85 26 -
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Ole kan kontaktes på: Ole Frydkjær Thomsen, Hedhusvej 6
9900 Frederikshavn. Tlf.: 20 57 55 14 - mail: fryd@nrdc.dk

claus@mgtc.dk
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Østjylland:

Erling Sørensen-Poulsen - Tlf. 86 92 83 57 - oest@mgcc.dk

8. maj: Vi mødes til vores første rigtige aften tur.
Start tid og sted senere. Tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Vi mødes i klubhuset til grillaften
Husk tilmelding senest 09-06-2019.

Lør/søndag den 01-02 juni:
VI prøver at lave en 2 dags tur til Samsø, info senere.
Onsdag den 12-06-2019 kl.18.00

Søndag den 23-06-2019 kl.?
Start og tid senere.

Sydøstjylland:

Karsten Lindholm Pedersen, Skovparken 46, 8722 Hedensted - Tlf. 75 89 26 17 - karsten@mgcc.dk

Følgende måneder er stadig ledige i 2019.
August, September, November og December. Hvis i har lyst til
at holde pubmøder en af disse måneder så henvend jer til undertegnede.
Onsdag d. 8. maj kl. 19.00: Bent Nørgaard vil gerne holde pubmøde på adressen Sølundsgade 41, 8700 Horsens. Bent er lige
blevet færdig her sidste sommer med at samle sit MGB projekt.
Tilmelding på caibu2700@gmail.com eller 40 91 81 72. Husk en
20'er til kaffekassen.

Sydvestjylland:

Onsdag d. 12. juni kl. 19.00: holder Jens Nielsen pubmøde på
adressen Ane Staunings Vej 5, 8700 Horsens. Man skal ind gennem den store gårdsplads og op i det fjerneste hjørne. Der er
mulighed for at komme på toilet hos Jens, kun det stående
udenfor. Jens er ved at samle sin MGB som han regner med at få
ud at køre i år. Husk en 20'er til kaffekassen. Tilmelding et par
dage før på jcsn@stofanet.dk eller mobil 20 81 25 36.
Pubmøde i juli afholdes hos Søren V8 i Juelsminde. Nærmere
info følger.

Erik Thastrup, Vesterbækvej 4, 800 Varde - Tlf. 22 67 12 22

07. Maj: Jonathan D. Madden, Skippervænget 69, 6710 Esbjerg v.
Lars Palle laver et bilorienteringsløb og bagefter et foredrag
om dette.

12. Juni: Niels Jørn Lyhne, Engvej 13, 6872 Tistrup.
Tilmelding senest 5 dage før på bomlyhne@nrdc.dk
eller 40 77 60 34.

Tilmelding senest 5 dage før på jonathan@lite.dk eller 40207196.

Sønderjylland:

Harry Lagoni, Mommarkvej 252,
6470 Sydals. Tlf. 71 10 71 98 - syd@mgcc.dk

1. maj: Pubmøde Sønderjylland
Alice og Keld-holm Nielsen, Dybbølgade 13.
Tlf. 20 23 44 91

Fyn:

Palle Møldrup, Landevejen 6,
5683 Hårby - Tlf. 65 95 75 15 - fyn@mgcc.dk

Tirsdag d. 7. maj: Hos Palle Møldrup og Rikke Schultz, Landevejen 6, 5683 Haarby.
Tilmelding 2 dage før på tlf. 50 55 02 28

Onsdag d. 5. juni: Allan Rempt Østkystvej 28 Asserballeskov
Tlf. 22 31 78 71
Onsdag d. 6 juli: Aftenkøretur Hans Erik Jacobsen Bønnekilde
22, Sønderborg. Tlf 30 22 09 41

Tirsdag d. 4. Juni: Hos Lars og Anette Bonnevie, Hundtoftevej 1, 5750 Ringe, tlf. 21 24 28 48. Lars og Anette åbner
dørene til deres dejlige hjem og virksomhed BONNEVIE
MG IMPORT

Tid og sted på hjemmesiden og FB. til den tid
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