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Sjællands Motor Veteraner
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Sjællands Motor Veteraners 40 Års Jubilæum.
Jubilæums løb og Fest lørdag d. 4-8-2018.
Program for dagen.
Kl. 8.30 ankomst til Slagelse centrum hvor der udleveres løbsplader
og turprogram.
Kl. 9.00 morgenmad på torvet. Køretøjerne udstilles i midtbyen.
Kl 11.00 er der afgang mod Korsør og opstilling på Korsør torv og
gågade.
Her vil vi, som de foregående år, blive beværtet med en luksus
madpakke og drikkelse til.
13.30 er der afgang ud i det danske land i vores pragtfulde veteraner.
Kl 15 stopper løbet med vores veteran køretøjer, og man kan så
drage mod Menstrup kro, hvor vores jubilæums fest skal afholdes.
Denne dag vil jo blive lang og begivenhedsrig, så derfor kan man leje et værelse på kroen og så evt. tage en slapper indtil middagen kl.
18-00.
Der vil til festen være et 4 mands orkester og top underholdning.
3 retters menu med vin a libitum indtil desserten er spist.
Vi afslutter dagen med natmad
Pris for alt dette, pr person
400 kr. = løb, festmiddag og god hygge.

500 kr. for et dobbelt værelse på Menstrup kro, inklusiv morgenbuffet.
Så for et par. 400 kr. x 2 = 800 + værelse 500 kr. = 1300.kr
For enlige 400 kr. + værelse 500 kr. = 900 kr.
Altså er prisen uden overnatning 400 kr. pr person.
Tilmelding er bindende og sidste frist er 1-6-2018.
Tilmelding og betaling på klubbens konto.reg 2300 nr.
6278659613. husk at skrive navn og medlems nr.
Alt det kunne jo ikke lade sig gøre hvis vi ikke havde lidt penge på
vores konto, så I skal vide at der bliver brugt en del til denne dag og
vi har fået nogle gode rabatter på værelserne, og Slagelse og Korsør er meget generøse.
Bestyrelsen og jeg håber på, at I alle vil støtte op og være med til at
fejre vores gode klub, hvor vi gerne vil tilbringe mange gode timer
sammen med hinanden,
Venligt Hilsen Allan.

Referat fra Generalforsamling d. 22.04.2018
1. Valg af dirigent og referent.
Uno Andersen blev valgt som dirigent og Lykke
Kristoffersen som referent.
2. Formandens beretning.
Året 2017 i Sjællands Motorveteraner har været et år, hvor der har
været god tilslutning til vores arrangementer, og det kan jo kun glæde de, der står for disse ture eller fester. Det går også bedre mht.
tilmelding til turene. Det gør jo livet lidt nemmere for de, der står for
løbet, at I melder Jer til i god tid. Vi har en god ånd i vores klub, idet
vi er gode til at hygge og få snakket med hinanden. Vi kan jo også
drille hinanden med et glimt i øjet. Jeg føler, det er rart, vi giver hinanden hånden, når vi mødes. Jeg vil lige nævne nogle af de ture,
der har været i år 2017.Der har været jubilæum på Høng turen, og
de der var med, var fuldt ud tilfredse med dagen. Så var der torvedag i Jyderup, hvor vejrguderne var med os. Til Viking Rally var vi
behjælpelige med få arrangementet til at forløbet godt. Vi havde vores fine ny indkøbte flag i brug, så vi samtidigt kunne gøre lidt reklame for vores klub og biler. Klassisk kørerdag i Sorø forløb også
fint. Vi holdt ikke i samlet flok, men vi havde fint vejr, og der var
masser af god hygge. Liv i landet på Kongsgården er blevet et hit.
Omgivelserne er lige vores stil. Det er interessant at opleve, hvordan livet var i gamle dage. I 2018 er vi igen inviteret til at deltage.
Så skal vi jo ikke glemme vores weekend tur til Thurø. Vi var 21 biler, der drog af sted, og 18 biler kunne køre hjem til Sjælland selv,
da weekenden var forbi. En bil brød i brand, men den blev heldigvis
slukket, og bilen blev fikset. En anden bil fik problemer med motoren. Der er dog lagt anden motor i den nu. Den 3. var sådan set min
egen. Det viste sig at være en defekt trækstang. Det må være Slagelses Borgmester Steen Knuth, der har ødelagt den, da han lånte
den til Slagelseløbet – SMIL.
Vi besøgte jo samtidigt Strøjer samlingen ved Assens, og de der ikke har været der skulle tage og besøge samlingen. Det er virkelig
en oplevelse, der er værd at køre efter. Så er der jo også alle vores
gode ture rundt i det nordlige og i det vestlige hjørne af Sjælland.
Det er jo selvfølgelig Brugs og Stop 39 turene, hvor der er super
god opbakning. Klubben gav i 2017 et tilskud til disse ture, og klub-

ben vil gøre det igen i år 2018.I 2017 var vi
desværre ikke heldige med vejret. Jeg erindrer
dog kun vores weekendtur som en våd tur. De
andre ture var med rimeligt vejr. Jeg skal heller
ikke glemme vores tidlige julefrokost i Lynge
forsamlingshus, hvor Mette og Susanne igen
var gode i køkkenet. Tak til dem. Alt i alt var året 2017 god. Vi fik
hygget med vores køretøjer og hinanden. Det er rart at se, der er
kommet nogle af de nye medlemmer med på turene. 2017 er også
året, hvor vi må tænke fremad, og vi skal jo ikke så lang, da vi skal
holde jubilæum i år 2018. Vi i bestyrelsen glæder os til at holde en
god fest for Jer medlemmer i august måned.
Tak til jer alle, at I er som I er, bliv ved med det.
Venlig hilsen Jeres formand Allan.
3. Regnskab
Mette Pedersen redegjorde for årets regnskab, der i år viser et underskud på 709,00 kr. Dette underskud er der kun fordi klubben har
indbetalt et aconto beløb til årets jubilæumsfest på 10.000 kr
Der er igen i år en del der ikke har indbetalt kontingent, og der vil
som sidste år blive sendt en rykker med et gebyr på 50 kr. Årets
Kontingentet skulle være indbetalt senest d. 31.03.2018
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Allan Larsen blev genvalgt som formand.
Bestyrelsen stillede forslag om at man rykkede de 2 siddende suppleanter op i bestyrelsen, og i stedet for fandt 2 nye suppleanter.
Dette var der enighed om blandt alle deltagere i generalforsamlingen.
5. Valg af 2 suppleanter.
Bestyrelsen foreslog, at Henrik Bay og Niels-Jørgen Larsen blev
valgt som suppleanter, og der blev spurgt i forsamlingen om der var
andre der havde lyst til at stille op, da dette i var tilfældet, blev begge valgt.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet noget til dette punkt

7. Evt.
Allan Larsen reklamerede for alle turene i årets
løb: De meget velbesøgte Brugs og Stop39 ture.
Torvedagen i Jyderup som i år stiller med 21
biler.
Viking Rally, som i år mangler hjælpere, med selvom Allan Larsen
kraftigt opfordrede nogen til at melde sig som hjælpere, var der ikke
interesse for dette.
Weekendturen til Samsø, hvor der er 19 biler tilmeldt, og hvor der
er lavet et flot program med besøg på bla. Et fyr, Bilmuseum, Herregård, Samsø Bryghus, Falkoner opvisning og ture i det flotte landskab.
Slagelse festuge d. 23 juni hvor vi holder i anlægget og klubben i
år er været ved lidt smørrebrød.
Jubilæumsløbet d. 4 August klubben bruger en del penge på
denne dag, og Allan Larsen har søgt forskellige fonde om tilskud.
- Allan Larsen Takker Lars Christiansen og Mogens Christoffersen,
som ikke modtog genvalg, for deres store arbejde i klubbens bestyrelse og den tid de har været med.
- Allan Larsen takker også resten af bestyrelsen for deres store arbejde og engagement, samt de 2 nye suppleanter for at de har lyst
til at være med i bestyrelses arbejdet.
De der i årets løb har bidraget med artikler til Krumtappen, honoreres med en flaske rødvin og en klapsalve: Tina & Stig Madsen,
Henrik Westengaard, Finn Andersen, Otto & Pia, Connie og
Knud Erik Irming, Grethe & Ebbe, Erling Petersen & Bente,
Preben & Susanne Thomsen, Hanne & Uno Andersen.
- Allan Larsen efterlyst at medlemmerne tager deres børn og børnebørn med på turene. I forbindelse med dette, blev der spurgt ind til
reglerne omkring sikkerhedsseler. På Motor historisk samråds

hjemmeside kan I læse reglerne for brug af sikkerhedsseler i veterankøretøjer.
- Mogens Wagner fortalte at de nu er klar med Stop 39 turene, og at
første tur går til Slaglille flyveplads, hvor der måske er mulighed for
at få en lille flyvetur. Mogens spørger ind til hvor mange medlemmer
der er i klubben pt, og Mette Pedersen svarere, at der er 350, men
at de 80 endnu ikke har indbetalt kontingent.
- Der blev spurgt ind til hvor gammelt et veterankøretøj skal være
før vægtafgiften sættes ned. Der svares at nedsættelsen sker når et
køretøj er 35 år.
- Der bliver spurgt om hvorfor alle Brugsturene i år starter fra Raklev
Brugs? Til det svarer Lykke Kristoffersen, at alle turene jo selvfølgelig ikke Starter samme sted, men at det på grund af pladsmangel i
aktivitets kalenderen, var nødvendig at skrive alle datoerne i samme
rubrik, og at de så hurtigt det kan lade sig gøre, bliver skrevet separat.
Til sidst takker Uno Andersen for god ro og orden, og Allan Larsen
takker for en god dag.

Nye suppleanter i Bestyrelsen
Mit navn er Henrik Bay, 58 år gammel, gift
med Anne, har 2 børn og bor i Skælskør.
Vi har været medlem af klubben i ca. 7 år.
Vores første veteranbil (en VW Bobbel fra 1966)
fik vi i 1982, da det er min kones første bil, som
hun fik som 18 årig. Den blev istandsat i 1990,
da vi skulle bruge den til vores bryllup. Senere fik
vi en MGA fra 1956.
Jeg er uddannet elektriker og senere kørelærer
og arbejder med lastbiluddannelser hos Dekra i
Næstved.
Venlig hilsen Henrik Bay

Mit navn er Niels Jørgen Larsen, 60 år og været
medlem af SMV siden 2013.
Jeg har arbejdet fuldtids med stillads og
chauffør job. Nu er jeg på nedsat tid af helbredsmæssige årsager.
Jeg har stor interesse for veteranbiler, som vi
startede med i efteråret 2005. Første med en
Ford A pickup, senere Corvette Stingray og
Volvo Amazon, derudover har vi et par ældre
Puch knallerter, og veterantraktorer. Corvetten
og traktorerne er nu er afhændet pga. helbredet og pladsmangel, da
vi flytter til et nyanskaffet parcelhus, hvor der kun er plads til Volvoen, Forden og én knallert siger hjemmestyret.
Venlig hilsen Niels Jørgen

Hvis I har lyst til at deltage i et rigtig hyggeligt arrangement, så er
Drengerøvsaftenen d. 25 maj i Skælskør en oplagt mulighed!
Vi mødes på Stop 39 i Slagelse kl 13.30 ( arrangementet starter
officielt kl 16) og kører samlet til Skælskør, hvor vi håber at vi har
mulighed for at komme til at holde sammen.
HUSK kaffe - kage og madpakken og det gode humør.

Klassisk køredag Grundlovsdag d. 5. juni 2018
Denne tur er en oplevelse af de store.
Alle køretøjer der er ældre end 25 år vil i hele Danmark, komme ud
at kører på de danske veje.
Der er så nogle af os som kører til Sorø, hvor Sorø museum i samarbejde med 3 veteranklubber, vil få Sorø by til at summe af liv og
brumme med gamle køretøjer. Der vil være opvisning med gymnastik og musik i gaden og div forretninger vil være åbne.
Mødested hvor man bare kommer og hopper på turen er:
Reersø kl 8.30
Mullerup havn kl 9.00 og
Stop 39 Slagelse kl 10
Der er ingen tilmelding, men kom til tiden da vi køre præcist.
Vi vil som noget nyt i år, kører en flot tur til Sorø og når vi så ankommer, og forhåbentligt kommer til at holde i samlet trop, vil vi spise vores medbragte mad og nyde hinanden selskab.
Se programmet for dagen på: www.klassisk-koererdag.dk
M.v.h. Sjællands Motorveteraner

Nyt fra Redaktøren
Det er ikke let at gøre alle tilfredse, men jeg gør
hvad jeg kan.
I første nummer af Krumtappen i år, var aktivitetskalenderen proppet til bristepunktet med ture/aktiviteter og det var derfor ikke muligt
for mig at give Brugstuerne hver deres rubrik for hver tur.
Derfor stod alle datoerne i samme rubrik med startsted for den første tur, lige som Stop 39 turene, og sådan vil det altid være i det
første nummer hvert år, da det er begrænset hvor meget plads jeg
har i bladet
HUSK derfor at gemme november bladet, for der står alle informationer på Brugs ture og der kan I se startstederne! Er I i tvivl, så kik
meget gerne på klubbens hjemmeside, der er en detaljeret aktivitetskalender.
Hilsen Lykke

Indbydelse til Høngløbet
16-06-2018
Så er det igen tid til løb fra Høng Centret. Alle køretøjer over 35 år er velkommen til at deltage.
(Max 30 Køretøjer). Tilmelding efter først til mølle
princippet.
Vi mødes ved Høng Centret kl. 10.00 hvor Vores fine køretøjer udstilles på det grønne område mod Slagelsevej.
Frokost: Ca. kl.12.00 hvor Sparekassen Sjælland-Fyn
og Centerforeningen er vært.
Afgang: Fra Høng Centret ca. kl. 13.30 med kørsel ud i
den skønne omegn, hvor den medbragte kaffe drikkes,
der serveres kage til.
Pris:50 kr. for medlem + 50 kr. for 1 ledsager
Som indebærer Frokost 1 øl / 1 vand + kage til medbragte eftermiddagskaffe.
Turen kan laves til denne pris takket være sponsorstøtte fra:
Sparekassen Sjælland-Fyn & Høng Centret samt SMV
En stor tak til dem

Bindende tilmelding og betaling til
Erling R. Petersen
Mobil: 26955454
Mail: erlingrolandpetersen@gmail.com
Husk medlems nr. Og antal ved tilmelding
Konto nr. oplyses ved tilmelding, man er først tilmeldt
når betaling er registeret.
Sidste tilmelding og betaling senest den 01-06-2018
Vel mødt med det fine køretøj og gode humør
Bente Jeppesen & Erling R. Petersen

Fest uge i Slagelse Centrum.
Lørdag d. 23. juni 2018 kl 11 til 14
Slagelse City forening har igen i år inviteret
Sjællands motorveteraner, på en lille picnic i Slagelse anlæg, (køres
ind fra idræts station siden af og op mod byen.
Vi skal holde og vise vores flotte køretøjer frem og nyde hinandens
selskab. Her er der mulighed for at fortælle lidt om ens køretøj hvis
der er nogen der spørger. Der er så også loppemarked ved siden
af, så hvis fruen eller manden står for udskiftning, kan der være en
mulighed der, hvis prisen passer, smil.
Sjællands Motorveteraner, sponserede sidste år kage til kaffen,
men da vi jo har 40 års jubilæum, giver vi 2 stk. smørrebrød og en
tår at drikke til hver deltager, til frokosten i stedet for.
Tilmelding til Allan 30 53 96 35.
Sidste frist d 17-6-18

Hjerteligt Velkommen til nye medlemmer
Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

Nr. 550
Michael Hecksher
Carolinevej 32
2800 Kgs. Lyngby

Nr. 551
Niels Erik Lundvig
Sønderstrandvej 43
4400 Kalundborg

Nr. 552
Anne-Grethe Ganderup
Sønderås 3
4200 Slagelse

Nr. 554
Torben Dam Jensen
Neblevej 55
4242 Boeslunde

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Alle adresseændringer skal sendes til Mette på:
mette-p@husum4180.dk

Deadline 2018:
3. juni udkommer juni
12. august udkommer september
28. oktober udkommer november
Opsætning og print: SLAGELSE PRODUKTIONSSKOLE TLF.: 58 54 40 01

Børn, Veteranbiler og sikkerhedsseler
De fleste veteranbiler og historiske køretøjer er født
helt uden sikkerhedsseler, eller kun med sikkerhedsseler ved forsæderne. Det har fået mange til at
eftermontere sikkerhedsseler i deres veteranbil,
men en eftermonteret sikkerhedssele er ikke altid en sikkerhedssele!
En sikkerhedssele er kun “godkendt sikkerhedsudstyr” i lovens forstand,
hvis den er monteret efter køretøjsfabrikantens anvisninger, og i de af fabrikanten monterede fastgørelsespunkter.
Det kan udløse et klip i kørekortet at transportere et barn under 15 år i
strid med reglerne.
Om børn i biler skelnes der mellem børn under 3 år, børn fra 3 år til under
15 år, samt børn fra 3 år med en højde på under 135 cm.For børn under 3
år er reglen klar. Disse børn skal altid anvende godkendt sikkerhedsudstyr
tilpasset barnets alder og størrelse (liftsele, barnestol osv.). Sikkerhedsudstyr til børn skal være godkendt og mærket i henhold til bekendtgørelse
nr. 1002 af 16/09/2014.
Her skal lægges mærke til “godkendt” – det skal tages helt bogstaveligt.
Børn under 3 år kan ikke lovligt anvende en plads med en eftermonteret
ikke godkendt sikkerhedssele.
Hvis der ikke er godkendte sikkerhedsseler monteret efter fabrikantens
anvisninger i veteranbilen, må børn under 3 år ikke transporteres i køretøjet.
Børn fra 3 år til under 15 år må gerne sidde på bagsædet, selv om der ikke er godkendte sikkerhedsseler ved bagsædet. Et barn fra 3 år der er
under 135 cm høj, som sidder på en plads med en godkendt sikkerhedssele, skal anvende godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets alder og
størrelse (barnestol, selepude osv.).
På politiets hjemmeside fremgår det, at et barn skal benytte forsædet, hvis
forsædet er forsynet med godkendt sikkerhedssele. Dette er imidlertid en
halv sandhed, idet det kun gælder, hvis der ikke sidder en anden på dette
forsæde. Dette fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 112 af 07/12/2009.
Der er i reglerne om børns anvendelse af sikkerhedsudstyr en undtagelse
om “lejlighedsvis befordring over korte afstande”. Men denne undtagelse
gælder ikke for forældre, stedforældre, plejeforældre, og i et vist omfang
bedsteforældre. Dette fremgår af samme cirkulæreskrivelse.

