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Undertegnede deltog på vegne af Morganklubben i et meget fint årsmøde. Jeg vil referere meget kort, hvad 

jeg synes er mest relevant. Et fyldigt referat vil snarest kunne læses på MhS`s hjemmeside. 

Bestyrelsen har gode kontakter til myndigheder, styrelser og politikere. De er meget tilfredse med, at de 

har været med til at ophæve originalitetskravet og brændstoftillægget. Regeringens ny registreringsregler 

har gjort importen af gamle veteraner billigere og nyere veteraner dyrere. Læs mere andetsteds. 

Det Digitale Motorregister (DMR) har i mange tilfælde undladt at overføre data fra CMR3 i 2012. Det 

gælder især vedrørende ombygninger og tekniske forandringer. Vil man rette fejlagtige og manglende data, 

skal man over synsvæsenet (Færdselsstyrelsen), som er de eneste, der kan rette data i Motorstyrelsen. 

Totalskadegrænsen er nu 75% af handelsværdien på alle biler. 

Totalskadede biler sælges på auktion til et lukket forum uden adgang for private. Der vil i den nye periode 

blive arbejdet på, at private kan byde på deres egen bil, hvis uheldet er ude, og man ønsker at købe vraget. 

Det er taksatorvæsenet, der bestemmer over totalskadede biler, ikke forsikringsselskaberne, og det er kun 

lykkedes meget få at komme uden om det system indtil videre. 

Miljøzoner gælder ikke for veteranbiler. 

Kulturarv: Det er meget svært at komme igennem til kulturministeren. Den nyeste minister har dog lovet at 

finde vej til kalenderen på et tidspunkt. 

Vægtafgift: Den stiger ca 36% over de næste 5 år. Læs om det andet steds. 

Der var besøg af den nye direktør for Motorstyrelsen (ikke ham med Øster Hurup!) De er ca 400 

medarbejdere (ca 200 nye de sidste 3 år). De er delt op i 4 specialer, og veteranerne hører til i gruppe 1 

(alle ved ikke alt). Der er ca 10 medarbejdere til veterangruppen. Man har lovet ikke at gå i sko, der 

klemmer! 

Identitetstab (ID tab) ved ombygninger. Man vil til foråret holde møde med bl.a. MhS og lave et katalog 

over, hvad man må og ikke må og nævne gråzoner. Det har man allerede lavet for motorcykler. Der er 

mange, der ser frem til at få nogle klare regler på det felt. 

Ophavsret: Pas på med bare at sakse billeder uden tilladelse fra rette sted. Det kan blive dyrt. Der er også 

kommet fup-firmaer, der scanner næsten alt og sender uretmæssige fakturaer ud. 

Det var, hvad jeg synes var vigtigt i et ret kort referat. 

Med venlig hilsen Jørgen Boel 


