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Godt nyttår!

Nå er vi jo kommet et stykke inn 
i det nye året når dere leser  
dette, men vil gjerne sende  
dette som den første hilsenen 
fra AMK til medlemmene i 2015. 

Ja ja, første hilsen er det ikke i 
grunnen, alle har jo fått en aldri 

så liten kontingentgiro i posten i begynnelsen av januar! 
I skrivende stund er kontingenten begynt å strømme inn, 
men det blir nok som det pleier, at det er noen få som 
ikke husker å betale, og så blir det mas og purring og 
ekstra arbeid og ergrelser.

Derfor, kjære venner, om dere ikke allerede har betalt,  
så gjør det i dag! For de som ikke betaler, blir dette  
bladet det siste Fjærbladet de får i posten…  
Og det er jo ikke noe greit!

Styret Fjærbladet

Besiktigelsesmenn for
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

Så ønsker vi velkommen til klubbens årsmøte. Det har 
vært et godt år for AMK, både når det gjelder drift og 
økonomi. Mange vellykkede arrangementer, med  
Hovedløpet og Birkelandsmarkedet som to høyde- 
punkter - av mange. Og driften legger et godt grunnlag 
for klubbens videre fremtid, med penger på bok og  
gode resultater.

Takk til alle som har vært med og trukket lasset i 2014!
Takk til alle som vil være med og trekke lasset i 2015!
Og takk - en gang til - til alle som betalte  
kontingenten sin innen forfall!

Beste hilsen Bernt Erik

24. februar Årsmøte
25. februar Medlemsmøte vest
10. mars Medlemsmøte sentrum
17. mars Medlemsmøte øst
25. mars Medlemsmøte vest
14. april Medlemsmøte sentrum
21. april Medlemsmøte øst
29. april Medlemsmøte vest
2. mai Vårmønstring
14. mai Kristi Himmelfartstreffet
23/24. mai Norgesløpet (Rogaland)
25. juli Setesdalstreffet
8. august AMKs Hovedløp
15. august Birkelandsmarkedet

Styret tar forbehold om at datoer kan endres eller  
fjernes ved behov.

Generelt:  Post til klubben sendes formannen
Fjærbladet:  Post sendes redaktøren
Økonomi:  Post sendes kassereren
Medlemskap:  Post sendes kassereren
Forsikring:  Post sendes en besiktigelsesmann

Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må  
inneholde navn, adresse, telefon og eventuelt  
epostadresse, og sendes til kassereren. Det er mange 
forskjellige måter å sende innmeldingen på. 

Den kan sendes i posten til kassererens adresse:
Veslefrikkveien 3D, 4638 Kristiansand
Den kan også sendes på e-post på adressen: 
berneol@online.no eller amk@lmk.no

Terminliste 2015

Formann: Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org

Nestformann: Ånund Lunde, Blokkhusgata 12,
4608 Kristiansand, tel. 932 34 408, aanund@lundeas.no

Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkerøy,
tel. 916 38 960, rolf.sorbo@gmail.com

Styremedlemmer:
Trond Rane, Østre Tromøyvei 670, 4812 Kongshavn,
tel. 412 11 572, trondrane@sikkerhetenforst.no

Pieter Gerrit van der Zalm, Fjellveien 15C, 4838 Arendal,
tel. 476 01 848, pgzalm@frisurf.no

Olav Hægeland, Fidje, 4580 Lyngdal,
tel. 979 78 307

Varamedlemmer:
Oddvar Iveland, Rismyrveien 57, 4645 Nodeland
tel. 918 65 472, oddvar@online.no

Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad
tel. 915 63 661, bjug75@hotmail.com

Kasserer (utenom styret):
Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D, 4638 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN 1501-6811 / NETT: ISSN 1891-151X

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D, 4638 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Korrespondenter:
Turid Liland, Brynebrinken 5, 4560 Vanse, tel. 38 39 78 56, tlilan@online.no
Øyvind Eikelia, Vrålsmyrveien 28, 4810 Eydehavn, 
tel. 480 98 121, oeikelia@online.no

Internett: Bente Bråtlund, tel. 918 34 809, begram@online.no
Internettadresse klubben: www.a-m-k.net

Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D,  
4638 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsesmenn:
Jan Petter Kristiansen, Kvernhusheia 24D, 4634 Kristiansand,
tel. 38 19 86 40 / 99 73 98 48, jpk@proffpc.net
Olav Hægeland, Fidje, 4580 Lyngdal, tel. 979 78 307
Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149, 4516 Mandal,
tel. 38 26 25 80, tor.hagensen@sshf.no
Øyvind Eikelia, Vrålsmyrveien 28, 4810 Eydehavn,
tel. 480 98 121, oeikelia@online.no
Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel. 905 70 245, inge@postkassa.org

Motorsykler og mopeder: 
Børge Bendixen, Lofthus, 4790 Lillesand, tel. 92 83 21 70, bb@nordicbike.no
Ernst Hansen, Fjellestad, 4550 Farsund, tel. 936 16 875, ernst.hansen@live.no

Innkjøps- og rabattavtaler

Innmelding i AMK

Klubbens adresser

Vi ønsker velkommen til følgende medlemsmøter  
i tiden fremover: 
 
Medlemsmøte vest: onsdag 25. februar kl. 19.00  
på Rosfjord skolehus, Lyngdal 
 
Medlemsmøte sentrum: tirsdag 10. mars kl. 19.00  
på Ve i Tveit 
 
Medlemsmøte øst: tirsdag 17. mars kl. 19.00  
på NAF-senteret, Stoa, Arendal 
 
Medlemsmøte vest: onsdag 25. mars kl. 19.00 
på Rosfjord skolehus, Lyngdal 
 
Det vil bli sendt ut SMS med påminnelse og  
informasjon om program på møtene. 
Alle hjertelig velkommen!

Medlemsmøter

Innkalling til AMK’s årsmøte 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Agder  
Motorhistoriske Klubb tirsdag 24. februar 2015,  
kl. 19.00, i Travparkens lokaler, Sørlandsparken. 
 
Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker i  
henhold til klubbens vedtekter. Årsmøtedokumentene 
(årsberetning, regnskap og forslag til årsmøtet)  
er trykket i dette blad. Valgkomitéen vil fremlegge  
sin innstilling på årsmøtet. 
 
Det blir som vanlig bevertning, og alle medlemmer 
ønskes hjertelig velkommen til årsmøtet.Per Hagen AS

Oppgi kundenummer 
500434 

Bilextra Kristiansand  
(Bang og Folkestad AS)
Oppgi kundenummer 
101130 og vis  
medlemskort

Bilextra Lyngdal
Vis medlemskort

Bilextra Arendal
Vis medlemskort

Würth Arendal
Vis medlemskort

Bilteknikk Sør
Sørlandsparken
Vis medlemskort

Vi minner om klubbens rabattavtaler: 
LMK forsikring gir AMK-medlemmer svært gode 
tilbud på forsikring både av veterankjøretøy og alle 
andre eiendeler. Be om tilbud på tlf. 67 20 60 30 
 eller send en mail til: lmk@watercircles.no
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I 2014 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Inge Bråtlund
Nestformann: Ånund Lunde
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Olav Hægeland,  
Pieter G. van der Zalm, Trond Rane
Varamedlemmer: Oddvar Iveland, Bjarne Rysstad

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretnings-
fører for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi 
(herunder kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet 
(redaksjon og distribusjon) og en generell  
sekretærfunksjon for klubben.

I løpet av året har det vært 8 styremøter der også  
varamedlemmene har deltatt. Forretningsføreren har  
deltatt i styremøtene når dette har vært ønskelig.

Medlemsmøter
Det har så langt det har vært praktisk mulig blitt arrangert 
månedlige medlemsmøter både i øst-, vest- og sentrums-
regionen i vinterhalvåret. Det har også blitt arrangert 
møter i Setesdal. Oppmøtet har stort sett vært brukbart, 
selv om det kan synes å være lavt i forhold til antall  
medlemmer i klubben. I Kristiansand har klubben fått  
nytt fast møtelokale, og dette har hatt en positiv  
innvirkning på fremmøtet.

Siden Fjærbladet nå utgis seks ganger årlig har dert vært 
vanskelig å kunngjøre medlemsmøtene med detaljert 
program så lang tid i forveien som påkrevet. SMS brukes 
derfor til informasjon til medlemmene og påminning om 
møter og arrangementer. Det har vært litt «innkjørings-
problemer» med SMS-systemet, men styret håper det vil 
fungere på en god måte fremover.

Styret er fortsatt takknemlige for innspill og idéer om  
innholdet på møtene for å gjøre disse mest mulig  
interessante for flest mulig av medlemmene. 
 
Arrangementer 
Årsmøtet 2014 ble gjennomført 25. februar med  
71 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Vårmønstringen ble også i år arrangert på parkerings-
plassen til Travparken. Noen medlemmer har gitt uttrykk 
for at man synes det var koseligere på fylkesmuseet,  
og andre har kommet med alternative forslag til  
plassering av vårmønstringen. Imidlertid er styret av den 
oppfatning at Travparken er et velegnet sted både  
praktisk og geografisk. Det møtte frem nærmere 250  
kjøretøy i flott vær. Fra både øst og vest ble det kjørt i 
flokk og følge til mønstringen. Stemningen var som alltid 
meget god og det ble delt ut 3 restaureringsplaketter,  
alle tre til biler. 

Årsberetning for  
Agder Motorhistoriske Klubb 2014  

Kristi Himmelfarts-turen i Froland fikk også dette året fint 
vær og det møtte frem hele 440 kjøretøyer. I likhet med 
de siste årene ble det ordnet slik at deltakerne møtte frem 
direkte på Frolands Værk, hvor selve arrangementet fant 
sted. Fra mange steder rundt i Agder ble det arrangert 
felles kjøring til og fra Froland.

Utsikten-turen i Kvinesdal 9. juni samlet i år nesten  
60 biler, og turen gikk fra Kvinesdal til Hægebostad i 
nydelig vær.

Hobbykjøretøyenes Dag ble markert i Kristiansand  
i begynnelsen av juni med utstilling med nærmere  
100 biler i Retranchementet. Dette var et samarbeid  
med Amcar-klubben.

AMK’ Hovedløp ble gjennomført 14. juni i et strålende 
vær og med rundt 100 påmeldte kjøretøy. Det var  
avdeling Setesdal som hadde ansvaret for løpet, som ble 
gjennomført på en prikkfri måte. Turen gikk fra Bygland 
til Brokke. For første gang på mange år var det også 
utenlandske deltakere, idet seks biler hadde kommet fra 
Danmark for å være med på løpet. Tilbakemeldinger fra 
disse var også meget gode. Arrangementet ble avsluttet 
med festmiddag på hotell Sølvgarden på Rysstad om 
kvelden.

Bygdeutstillingen i Åseral hadde som tidligere år invitert 
AMK til kompefest, og før dette var det AMK-gudstjeneste 
i Åseral kyrkje. Været var flott, som det i grunnen var hele 
sommeren, kirken var fullsatt, som vanlig, og totalt var det 
rundt 150 veterankjøretøy som deltok denne dagen. Etter 
kirkegangen var det bygdeutstilling og komper for de 
som ønsket det.

Norgesløpet 2014 ble arrangert i Bergen og flere 
AMK’ere deltok her.

Setesdalstreffet 2014 ble arrangert i herlig vær på 
Rysstad 26. juli, og etter en forsiktig start i 2012 og en 
betydelig økning i 2013 ble det enda bedre i år.  

Det møtte frem 160 kjøretøyer av ymse slag, herunder 
også en veteranbil fra Tyskland.

Delemarkedet på Birkeland ble avviklet på vanlig måte, i 
år i det samme strålende været som vi hadde nesten hele 
sommeren. Dette ble et år for rekorder, med over 500 
kjøretøy, ny rekord også for antall selgere, og  
anslagsvis nærmere 5.000 mennesker i løpet av dagen. 
Oppslutningen blant medlemmer som var bedt om litt 
dugnadsinnsats var noe bedre enn tidligere, men det må 
nok arbeides enda litt mer for å sikre bedre og mer stabil 
oppslutning for fremtiden, slik at ikke de som møter frem 
blir ”tvunget” til å ta doble vakter for at klubben skal opp-
fylle sine forpliktelser som arrangør. Styret vil ta nærmere 
tak i dette frem mot markedet i august 2015.

Brokelandshei-dagene hadde også i år godt vær, og det 
var god oppslutning om veterantreffet både lørdag og 
søndag. Dessverre hadde ikke arrangørene tatt seg bryet 
med å sende noen orientering til Fjærbladet, slik at dette 
ikke ble avertert der denne gangen. Derfor ble det sendt 
ut informasjon via SMS og mail. Arrangørene har beklaget 
dette og det blir sikkert bedre i 2015.

Dyrskuet i Lyngdal ble som alltid arrangert i begynnelsen 
av september og her hadde AMK som vanlig minst én 
finger med i spillet, med utstilling av gamle traktorer, 
maskiner og stasjonærmotorer. Her blir klubben godt 
markedsført, og det er svært positivt. Det var mange 
veterankjøretøy som ble utstilt på AMK-standen både 
lørdag og søndag. 

Sensommerturen i øst 21. september, som markerer 
avslutningen på den aktive kjøresesongen, samlet godt 
over 150 kjøretøyer som hadde tatt turen til Øynastua på 
Øynaheia mellom Mjåvatn i Froland og Herefoss. I tillegg 
var det mange interesserte tilskuere.

I Åmli har en gruppe veteranentusiaster med tilknytning 
til AMK fortsatt sine månedlige treff  i sesongen, hvor det 
har vært god oppslutning.
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Julemøter er blitt arrangert både i Setesdal, i Froland,  
i Kristiansand og i Lyngdal. Av plassmessige hensyn  
er det påmelding på disse arrangementene, og  
oppslutningen var som vanlig svært god. Det er «først 
til mølla»-prinsippet som gjelder, så det er viktig å være 
tidlig ute når arrangementene kunngjøres i Fjærbladet!

I tillegg har AMK-medlemmer deltatt i arrangementer  
på Songdalen Bygdemuseum på Porsmyr, Trekkferje- 
festivalen i Søgne og på diverse eksterne løp og treff i 
inn- og utland, blant annet på Tjolöholm slott (Sverige),  
i Ringkøbing (Danmark), og på velkjente norske løp  
som Flåklypa Grand Prix, Seljordløpet og Gla’løpet. 

Fjærbladet
kom ut med 6 ordinære utgaver i 2014, hvert blad på 24 
sider. Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste 
informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene. Det 
legges derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre 
bladet så attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 
1.050. 

Det er blitt etablert et system med varsling på SMS til 
medlemmene, og selv om det har vært noen små  
innkjøringsproblemer har dette vist seg å være et tjenlig 
redskap for informasjon og påminnelser. Det sendes 
også ut e-post til medlemmene, men dessverre er det 
mange medlemmer som ikke har e-post, eller ikke har 
opplyst klubben om sin e-postadresse, slik at SMS rekker 
svært mange flere av medlemmene.

Fjærbladet sendes til alle hovedmedlemmer (ikke til 
husstandsmedlemmer), til andre veteranklubber og til 
annonsørene. Det hadde vært ønskelig å få flere  
annonser i bladet.

Hjemmesiden på internett
Den hjemmesiden klubben har hatt i flere år, har  
dessverre falt bort på grunn av virusangrep. Styret  
arbeider med å få etablert en ny hjemmeside med tanke 
på at den skal være fullt operativ før sesongen begynner  
i 2015. I mellomtiden har klubbens side på Facebook 
vært brukt til informasjon, og her er det nå 765 «følgere» 
av siden, en økning på mer enn 300 fra i fjor på samme 
tid.

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger 
direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte  
registrerer klubben som sitt valg på tippekortet.  
Den valgte klubben får da 5 % av det beløp det tippes 
for. AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er  
nå etter hvert blitt 61 personer som støtter AMK med 
Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri  
ekstrainntekt og styret håper at enda flere av  
medlemmene vil melde seg på denne ordningen  
fremover. Fra august 2009 og ut 2014 har klubben totalt 
fått over 50.000 kr. fra Grasrotandelen.

Forsikring
Den nye LMK-forsikringen er trådt i kraft og det er  
stadig flere som benytter seg av denne, både for sine 
veterankjøretøy og for andre forsikringsobjekter.  
Pr. desember 2014 var det totalt 204 AMK-medlemmer 
som har veteranforsikring på til sammen 649 enkelt- 
kjøretøyer. Men det er fortsatt plass til mange flere og  
styret oppfordrer medlemmene til å vurdere dette  
tilbudet.

Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 1.009 medlemmer, se egen 
tabell. Tilveksten har vært god, med mange nye  
medlemmer. Dessverre er det også en del utmeldinger, 
hvor årsaken er dødsfall, flytting, salg av veteranbil eller 
ganske enkelt at folk ikke betaler kontingenten og derfor 
blir strøket. Etter ordinær utsendelse av giro sendes det 
påminnelse på SMS til de som ikke har betalt en stund 
etter forfall, deretter en ny giro, og dersom heller ikke 
denne blir betalt blir de som dette gjelder, strøket fra 
medlemslisten.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt 
opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens 
arrangementer. At de samme personene blir spurt  
gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel 
utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men 
det er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter 
og hoder er til enhver tid svært velkomne!

Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med 
forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem 
til mye hygge med veteranhobbyen også i 2015. 

Regnskapsoversikt 2014
DRIFT INNTEKTER UTGIFTER
Salg av diverse materiell 655,00    
Annonseinntekt Fjærbladet 3.500,00            
Stevneinntekter 229.566,00      
Grasrotandelen/Norsk Tipping 13.320,07  
Delvis refusjon av merverdiavgift 2013 39.818,00       
Medlemskontingent 276.045,00 
Forsikringsprovisjon, nytegninger 2012 4.800,00   
Renteinntekter 10.726,00            
Stevneutgifter  95.514,70
Innkjøp av materiell og rekvisita  18.733,54   
Utgiftsdekning til styret  21.000,00
Lokalleie  6.400,00
Diverse godtgjørelser og utgiftsdekninger  46.000,00    
Regnskapsførsel  4.000,00
Stipend  4.000,00
Trykkeriutgifter  99.000,00
Portoutgifter  58.521,53  
Netto møteutgifter  64.432,96
Hjemmeside internett  0,00
Telefonutgifter (SMS-varsling)  1.348,52
Reisegodtgjørelse LMK-møter  5.000,00         
Gaver og premier  23.076,70  
Kontingent til LMK  20.480,00       
Øvrige kontingenter  635,00       
Forsikringer  2.246,00    
Bankgebyrer  236,00
Nedskrivning varebeholdning  7.500,00   
Overskudd drift 2014  100.305,12

 578.430,07 578.430,07   
   

BALANSE
Til gode Grasrotandelen pr. 31.12.14 4.357,47
Bankinnskudd 629.983,37
Utestående, Qvaas Traktorlag  16.000,00  
Egenkapital  618.340,84 

 634.340,84 634.340,84

RESULTAT AV ARRANGEMENTER
Delemarkedet på Birkeland 108.471,20
Dyrskuet i Lyngdal 11.497,85
Hovedløpet 2014 14.082,25

Til årsmøtet i Agder Motorhistoriske Klubb
Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapet for året 2014. 
Regnskapet viser et overskudd på hele kr. 100.305,12. Regnskapet er ryddig og greit ført. 
Fordelingen på konti gir en god oversikt over de ulike inntekter og kostnader. 
Egenkapitalen er på betryggende kr. 618.340,84.

Kontrollkomiteen anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet.

Kristiansand, 15. januar 2014

Nils Harald Skalle      Håkon Magne Omland
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AMK geografisk fordeling 
pr. 01.01.2015

Vest-Agder 589

Kristiansand 228
Vennesla 71
Kvinesdal 40
Lyngdal 40
Mandal 37
Farsund 31
Songdalen 29
Søgne 27
Flekkefjord 21
Hægebostad 15 
Lindesnes 14
Sirdal 14
Marnardal 10
Audnedal 8
Åseral 4

Aust-Agder 405

Arendal 110
Grimstad 70
Valle 48
Lillesand 33
Froland 28
Tvedestrand 21
Birkenes 18
Bygland 16 
Evje og Hornnes   14
Gjerstad 11
Åmli 11 
Vegårshei 10
Risør 6
Bykle 5 
Iveland 4

Resten av Norge   15

Totalt: 1009 medlemmer
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Innkomne forslag til årsmøtet

Vedtatt 01.02.79, revidert 15.11.79, 12.11.81, 08.11.84, 
10.11.94, 14.11.96, 25.02.03, 27.05.08 og 21.02.11

Forslag til endringer er markert  
med rød skrift.

§ 1 Formål
Klubbens navn skal være AGDER MOTORHISTORISKE 
KLUBB, og virksomheten skal drives i Aust- og Vest- 
Agder. Klubbens formål er å skape et miljø for bevaring 
av motor-kjøretøyer og andre motortekniske innretninger 
som er, eller kan bli, av teknisk/historisk interesse. 
Foreningen kan også arbeide for bevaring av  
innretninger, anlegg og utstyr med nær tilknytning til 
første ledd i denne paragraf.

§ 2 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas personer som er eiere av, 
eller er interessert i, motorkjøretøyer som nevnt under § 1. 
Medlem er den som har betalt kontingent for  
inneværende år. Bare medlemmer som har betalt  
årskontingenten har stemmerett på årsmøtet.
Styret kan ekskludere medlemmer som skader forhold 
nevnt under § 1. Avgjørelsen kan innen 3 - tre - uker 
ankes inn for voldgiftsavgjørelse, hvoretter foreningen og 
medlemmet oppnev-ner sin representant som igjen blir 
enige om oppmann.

§ 3 Kontingent
Medlemskontingentens størrelse for det kommende år 
bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. Terminen 
for medlemskontingenten følger kalenderåret.

Det er bare kommet inn ett forslag til årsmøtet, og dette er innlevert av et enstemmig styre i AMK.

Det gjelder endringer i klubbens vedtekter. Her følger vedtektene, med de foreslåtte endringene  
markert med rød tekst. I tillegg følger en del kommentarer til de enkelte endringene for å forklare  
disse litt mer inngående for medlemmene.

På årsmøtet vil forslaget bli tatt opp til behandling og det blir da selvsagt mulighet for å stille  
spørsmål dersom det er noe som trenger å klargjøres nærmere.

Vedtekter

Agder Motorhistoriske Klubb
§ 4 Foreningens organer
Foreningens organer er: 
1.  Årsmøtet
2. Styret
3.  Kontrollkomitéen
4.  Fjærbladet
5.  Delemarkedet

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned  
og innkallelsen skal skje med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal forelegges:

1.  Godkjennelse av innkalling
2.  Valg av møtedirigent, referent og to medlemmer  
 til å undertegne protokollen
3.  Styrets årsberetning
4.  Rapport fra Delemarkedskomitéen
5.  Regnskap
6.  Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen,  
 disse må være styret i hende senest 31.12.
7.  Fastsettelse av medlemskontingent for  
 kommende termin
8.  Valg i følge § 6, § 7, § 9 og § 10.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 
dagers varsel når styret beslutter det, eller hvis 30 % av 
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan  
kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen.

Resultat av delemarked
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§ 6 Styret
Foreningens styre består av leder og 5 styremedlemmer, 
herunder nestleder, sekretær og kasserer, samt  
2 varamedlemmer. Styrets vanlige medlemmer og  
varamedlemmer velges av det ordinære årsmøtet for et 
tidsrom av 2 år. Formannen velges særskilt av årsmøtet 
hvert år. Styret kan engasjere kasserer for foreningen 
utenom styret dersom styret finner dette ønskelig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er  
til stede.

De løpende forretninger i foreningen ivaretas av  
formannen etter styrets vedtak. I tilfelle av stemmelikhet, 
har formannen dobbeltstemme. Foreningen forpliktes  
av formannen og et av styrets medlemmer innenfor 
foreningens økonomi. Utover dette kreves skriftlig  
samtykke av det enkelte medlem for at medlemmet  
ansees forpliktet.

§ 7 Kontrollkomité
Foreningens kontrollkomité består av 2 medlemmer,  
valgt av årsmøtet for 2 år, slik at ett medlem er på valg 
hvert år. Komitéen skal føre kontroll med forvaltningen  
av foreningens midler og den løpende virksomhet til 
foreningens organer. Kontrollkomitéen avgir beretning  
om sitt arbeid overfor årsmøtet i forbindelse med  
behandlingen av regnskapet.

§ 8 Fjærbladet
Fjærbladet er foreningens medlemsblad og styret  
tilsetter redaktør. Redaktøren engasjerer fritt redaksjons-
medarbeidere.

§ 9 Valgkomité
Foreningens valgkomité består av 3 medlemmer som ikke 
har sete i styret, valgt av årsmøtet for 1 år etter forslag 
fra styret. Valgkomitéen skal før årsmøtet avgi til styret 
sitt forslag til kandidater til de tillitsverv som skal besettes 
gjennom valg på førstkommende årsmøte.

§ 10 Delemarkedet
Klubbens delemarked administreres av en komité på  
fem personer, hvor minst ett medlem også skal være 
medlem av styret. Komitéen velges for 2 år av årsmøtet, 
slik at to/tre personer velges hvert år. Komitéen skal  
avlegge rapport om sin virksomhet på årsmøtet.

§ 11 Kjøretøyer – arrangementer
Kjøretøyer som skal kunne delta i klubbens  
arrangementer skal være representative for foreningen. 
Foreningens styre og arrangementskomité fastsetter 
aldersgrensene ved arrangemen-ter. Foreningen følger 
FIVA’s klasseinndelinger i de sammenhenger dette  
er pålagt. Medlemmer er forpliktet til å følge  
løpsreglementet.

§ 12 «Den Gyldne Tændplug»
Foreningens hederstegn er «Den Gyldne Tændplug», 
etter foreningskunngjørelse av 14. november 1985.  
Hederstegnet, som kun kan tildeles medlemmer av  
klubben, utdeles så vidt mulig på årsmøtet, og det  
utdeles maksimalt ett hederstegn pr. kalenderår.

§ 13 Lover
Endringer av foreningens lover kan vedtas på ordinær 
eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de  
møtende.

§ 14 Oppløsning
Eventuell oppløsning av foreningen kan bare skje på  
ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med minst 
tilslutning av 50 % av medlemsmassen. Samme årsmøte 
avgjør også fordelingen av foreningens aktiva.

Kommentarer til endrings- 
forslag i vedtektene

Endring i flere paragrafer:
I eksisterende vedtekter brukes uttrykkene  
«generalforsamling» og «årsmøte» tilfeldig om  
hverandre. Dette er endret slik at det konsekvent er  
uttrykket «årsmøte» som brukes hele veien. 

§ 2
Styret mener at det er ønskelig å presisere noe som  
i grunnen er en selvfølge. Bare de som har betalt  
kontingent er medlemmer, bare disse har stemmerett.

§ 4
Her er lagt til organet Delemarkedet (punkt 5) i  
overensstemmelse med det styret allerede har gjort  
et prinsippvedtak om, men som også skal forankres  
i vedtektene.

§ 5
Her er gjort noen endringer i lista over hva som skal  
gjøres på årsmøtet.
Punkt 2: Ønskelig å få med i vedtektene at det i tillegg til 
dirigent også skal velges referent og to tilstedeværende 
personer til å undertegne møteprotokollen, i samsvar 
med vanlig praksis.
Punkt 4 og 8: Konsekvens av styrets vedtak om  
delemarkedskomite.

§ 7
Endringen om kontrollkomiteen er også bare for å få  
vedtektsfestet det som har vært praksis gjennom en 
årrekke.

§ 9
Det har lett for å bli «kaos» når valgkomiteen skal velges 
på årsmøtet. Ønskelig å få det vedtektsfestet at styret har 
ansvaret for å komme med forslag.

§ 10
Dette er en helt ny paragraf basert på styrets vedtak og 
de endringer som er foreslått i § 4.

§ 11 (tidligere § 10)
Det kan være greit å presisere faktum. Det er bare  
i Norgesløpet man er pålagt å bruke FIVAs klasse- 
inndelinger, og vår klubb gjør det aldri i Hovedløp og  
lignende arrangementer. Da er det egentlig litt  
misvisende å ha en vedtekt som sier at vi følger  
FIVAs regler generelt.

§ 12 (tidligere (§ 11)
Styret har for tre-fire år siden fattet vedtak om at det bare 
skal deles ut én Tændplug årlig. Ønskelig at dette blir 
vedtektsfestet.

§ 13 og 14 (tidligere § 12 og 13) 
Ingen endringer annet enn i nummereringen.

Medlemsmøte 13. januar på Ve
Denne kvelden ble nok tatt litt for mye på sparket, lite  
var klarert på forhånd. Lokalet ser det ut til at  
medlemmene finner frem til, og når over 30 stykker sitter 
klar kl 19.00 må vi prøve å gi dem noe av interesse. 

Gunnar Hamre hadde heldigvis med seg en minnepinne 
med bilder fra  turen til Island, flotte bilder fra øya, en tur 
til øyas største (og sannsynligvis eneste) bilmuseum med 
biler i alle klasser, så her fikk vi masse kultur. 

Oddbjørn hadde tatt med seg en CD fra Rallye Tronåsen 
2011. Det så ut til at  mange medlemmer ikke hadde sett 
denne før, så alle fulgte godt med, vi hadde stort lerret og 
god lyd. Vi har dessverre ingen CD spiller der, så utleiers 
bærbare PC måtte brukes. 

De som har ansvar i klubben bør snarest gå til innkjøp av 
CD spiller og kaffetrakter osv. Det ble selvfølgelig servert 
kaffe og kaker. Ca kl 21.40 var de fleste på vei hjem, og 
vi håper folk synes at kvelden var vellykket.
 
Carl og Oddbjørn
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Besøk hos Abrahamsens Auto
Novembermøtet i Sentrum var lagt til Honda- og Citroënforhandleren Abrahamsens Auto i  
Sørlandsparken, og nesten 40 AMK’ere hadde møtt frem. Vi fikk en instruktiv omvisning blant  
mange fine biler og ble mottatt på beste måte. Bilforhandleren serverte varme pølser og kaffe,  
og svarte også på spørsmål om bilene. Om besøket resulterte i noen nybilhandler hos gammelbilfolket 
vites ikke, men sjansen burde vel være der …

Vi takker Abrahamsens Auto for at vi fikk komme,  
og som bildene på denne side viser var interessen stor.

Medlemsmøte øst 9. desember
Denne tirsdagen kom SMS’en som den skulle, og  
dermed ble oppslutningen bra, rundt 25 stykker. Det var 
opprinnelig annonsert rømmegrøt og spekemat, men det 
ble lapskaus i stedet. Det blir som regel rikelig med grøt  
i disse førjulstider, så det var i grunnen greit nok.  
Lapskausen var god, verre var det at foredragsholderen 
uteble, uvisst av hvilken grunn.

I hu og hast ble det skaffet til veie prosjektor og film,  
og siden neste hovedløp går i Vennesla, valgte vi å vise 
video fra hovedløpet 2003, som også gikk i Vennesla.  
Det er alltid artig å mimre litt, og det var flere som ga 
uttrykk for at dette var første gang de så denne videoen. 
Løpet i 2003 var for øvrig et svært så vellykket  
arrangement, og hvis de velger samme løype som sist 
blir dette garantert bra!

Trond orienterte fra siste styremøte, og dette er noe jeg 
tror alle setter stor pris på.

Det ble også delt ut lapper hvor vi kunne ønske oss  
aktuelle temaer på møtene i det nye året, håper det ble 
noen gode innspill på dette!

Et greit møte på Stoa, etter jule- og nyttårsfeiring er det 
på’n igjen, og det blir igjen dags for å planlegge nye  
turer og treff. Håper oppslutningen på møtene også da 
blir bra, det er god plass i lokalene til NAF på Stoa!  
Takk til Trond og Piet for fine møter i 2014 … og god 
servering!

Øyvind
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Førjulskos  i Lyngdal

Det er siste onsdag i november, og fast kveld for  
førjulskos i vest. Enda ein gong blir me av Olav  
Hægeland ynskt velkommen til hyggeleg lag hos  
pensjonert entreprenør Jan Arvid Lindland. Borda er  
pynta, juletreet likeså, og godlyndte medlemmer fyller 
opp stolane, godt og vel femti personar. Olav ynskjer  
alle hjarteleg vel møtt, og takkar Lindland for  
gjestfriheten, - med gode ord og blomster.

«Vår skribent» blir og tildelt blomster og takk, hyggeleg!

Det blir tid for litt allsang, ved hjelp av Andreas på  
trekkspelet, med fleire.

Så er det julemat, snart står ribbe, medisterkaker og 
medisterpølser med tilbehør framme. Alle får sin  
tallerken fylt opp, og sit snart og kosar seg med dette. 
Her sit Lyngdølar og Farsundsfolk side ved side i fred og 
fordragelighet, ingen kommunestrid på denne  
arenaen! Her er Mandalsfolk, folk frå Hægebostad,  
Lindesnes, Kristiansand, Åseral, Lund og Flekkefjord,  
alle ser ut til å hygge seg med mat og sosialt samvær, 
som er hovud-programmet for denne kvelden.

Det skal vera utlodning, fleire fine gevinstar er å vinna, 
der i blant ei ny, «gammaldags» tretønne, i år frå  
Bøkkerbua på Feda, og ein liten leikebil som Torstein har 
laga.  Litt sang, så er trekninga i gang. Den går  

greit unna. Kurt har ekstra vinnarlukke, særleg på  
julestjerner. Jan vinn tønna.

Nå er det dessert og kaffe som står for tur. Folk fyller på 
is og kaffe, og hygger seg med det.

Det offisielle programmet er nå over, men det er rikeleg 
høve til å gå rundt og sjå på alt det greie Lindland har 
samla i desse flotte lokala: krambua, bestemorstova, 
femtitalsstova, skulekroken og «skyss-stasjonen».  
Nede i underetasjen står fine veteranbilar på rekke og 
rad.

Men, i år er det reist eit nytt bygg i tillegg: eit museum 
for velbrukte anleggsmaskinar.  Mange har hug til å ta 
ein titt på dette.  Det er eit flott bygg, med «pensjonerte» 
maskinar etter Lindland sin far, og Jan Arvid sjølv.   
Få maskinar blir vel tatt så godt vare på som her.

Me gratulerer Lindland med den nye tilveksten til museet, 
og seier takk for ein hyggeleg kveld. Takk til komiteen og 
alle som har medvirka til at det blei ein grei kveld.

Turid
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Julemøte øst 18. november
Også i år ble det fullt i «Fjøset» på Frolands Verk da  
det tradisjonelle julemøtet gikk av stabelen tirsdag  
18. november. Det sto opprinnelig 93 personer på lista, 
men noen uteble, og vi var vel 86 da dørene ble lukket  
og eimen av risgrøt og kanel inntok lokalet …

Bjørg og Bodil fordelte graut i tallerkenene som ble  
servert ved bordene, noen av servitørene nærmest løp  
på unge raske ben, og noen forsøkte å følge med så  
godt de kunne, på litt eldre og kanskje litt tregere ben …

Etter at grauten var unnagjort, var det dags for årets  
kavalkade. Med en flott sommer som vi hadde i år,  
var det vel helt naturlig at aktivitetene var mange, og 
dermed ble også kavalkaden lang … Men mange fikk 
nok et koselig gjensyn med mange flotte turer og treff, og 
for de som er nye i miljøet, og for de som ikke har vært så 
aktive, er det en fin mulighet til å se det store mangfoldet 
som rår i veteranmiljøet. 

Da lyset igjen ble tent var det kake og kaffe som sto på 
programmet. Det ble også i år et gedigent kakebord … 
en stor takk til alle som hjalp til med kakebaking!

Vi kaller det for lotteri, men her blir bare heldige vinnere 
trukket ut fra påmeldingslista. Vi har ikke tid til å  
selge lodd, og møtet skal jo bare gå i balanse … I år var 
gevinstene mange og fine! En tur rundt til de bilrelaterte 
forretningene i Arendal og Froland viste at samtlige som 
ble kontaktet var svært så positive, og vi fikk mange flotte 
gaver, bl.a. hele 5 EU-kontroller, førstehjelpsputer,  
batterilader, T-skjorter, capser, osv. En stor takk til alle 
som bidro med gaver!

Det ble nok en fin kveld i «Fjøset» på Frolands Verk.  
Takk til alle som kom, og takk til alle som også i år var 
med som hjelpere, både store og små! 

Øyvind
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Julemøte i Setesdal 28. november

Nærmest tilfeldig fikk vi høre at det var julemøte på  
Bygland Fjordhotell fredag 28. november. Kanskje det var 
en idé å sende SMS også i de litt kystnære strøk i øst?

Siden været var sånn noenlunde greit, regn med  
antydning til snø i Vegusdal, tok vi en tur til Bygland.  
Her ble vi ønsket velkommen av hyggelige folk fra hele 
dalen, og formann Inge fra Lyngdal.

Skikkelig god graut og koselig prat, vi så film fra årets 
hovedløp i Setesdal, og mens vi forsynte oss av et av  

de før omtalte gedigne kakebordene, så vi på video fra 
Flåklypa-løpet i Lom, og fra AMK’s hovedløp i Vennesla 
fra 2003. Det er jo her neste års hovedløp skal  
arrangeres, og hvis de bruker samme trasé som den 
gang, blir dette «bare lækkert!»

En koselig kveld på Bygland! Og ta gjerne en tur til  
møtene i Setesdal. Det er skikkelig hyggelig, og det er 
kanskje ikke så veldig lang tur en fredags kveld?

Øyvind
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Koselig 
julemøte 
i sentrum

Når nettene blir lange og desember 
står på kalenderen, er det blitt et  
fast innslag hos AMK Sentrum å ha  
et lite julemøte på Offisersmessa  
på Gimlemoen.

Denne gangen kom det henimot  
50 feststemte AMK’ere og stemningen 
var høy og god hele kvelden.

Det ble servert nydelig mat, juletallerken 
med ribbe, medisterkaker, julepølse, 
rødkål, poteter og en aldeles nydelig 
saus (sausen er jo det viktigste, i  
grunnen!) Og etterpå hadde ansvars- 
havende, Håkon Omland, bestilt hele  
to bløtkaker, slik at vi skulle være sikker 
på at det ble nok til alle.

Nå var det dessverre et par tre stykker 
som hadde meldt seg på og som ikke 
kom likevel. Sånt er jo dumt, særlig når 
det uansett var nok kake til alle og til  
og med ble litt igjen!

I tillegg til å ha sørget for sangark til  
litt allsang, hadde vårt musikalske  
fenomen Reidar Skaaland tatt med seg 
Thor Eivind Ranneberg-Nilsen, og disse 
to spilte og sang for oss. Deretter var det 
et gratislotteri med veteranbilkalendere 
og ei fin veteranbilbok som premier, og 
dette slo svært godt an, særlig hos de 
som vant.

Som det fremgår av bildene på disse  
sidene, satt smilene løst og latteren  
runget når Håkon Omland fortalte vitser. 

Vi gleder oss allerede til neste år!

Nydelig mat!

Kake til alle!

Underholdning

Feststemt forsamling!
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Jan Ivar Horrisland, Øvrebø
Steinar Støle, Birkeland

Mats Nesmann, Kristiansand
Andres Helle, Kristiansand

Torbjørn Håland, Kolbjørnsvik
Gunnar Idland, Lindesnes

Velkommen!

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje     100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (få igjen) 25,-
T-skjorte med logo str. M-L-XL 50,-
Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling over 160 kr. sendes 
varene portofritt. Ellers porto i tillegg. 
Varene bestilles hos redaktøren  
(se adresse m.m. på side 2).

Klubbeffekter

Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

NAF - VIKING
Kranvognservice Dag & Natt - Leiebil
Mobil: 95 19 50 00  Tlf: 37 93 03 01

Kjøring med åpen eller lukket veteranbil
til bryllup og andre festlige anledninger!

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 38 19 80 20
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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nye medlemmer i amk siden sist
Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!

14

selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

styremØte 25.06.2013
1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 i 
regi av AMK ligger bak oss og styret sier 
seg tilfreds med gjennomføringen. Dette 
bygger på mange positive, til dels svært 
positive, tilbakemeldinger. Bernt Erik har 
referert mye fakta om løpet i Fjærbladet 
som kommer ut i disse dager. Alle ære til 
alle dem som bidro til suksessen. Spesielt 
nevnes igjen vårt unikum Bernt Erik som 
gjennomførte svært mange oppgaver på en 
prikkfri måte samt Håkon som var leder 
av hovedkomiteen, speaker på løpet og 
foretok premieutdelingen på en trygg måte. 
Håkon blir da ifølge tradisjon og regler, 
neste års hoveddommer i Norgesløpet 
som skal gå i Bergen.
2. Birkelandskomiteen. Det har 
vært møte i Birkelandskomiteen og det 
har resultert i forslag fra BIL om ny 
samarbeidsavtale mellom AMK og BIL. 
Styret gjennomgikk eksisterende avtale 
og nytt forslag punkt for punkt og hadde 
klare kommentarer, spesielt på fordelingen 
av inntekter på billetter og parkering. 
Styrets innstilling og kontraforslag på 
avtale sier at inntektene skal fordeles likt 
og at billettsalg er BIL sitt ansvar mens 
AMK skal ha ansvar for parkering. Det 
forutsettes da at hver part oppfyller sitt 
ansvar og at arbeidsinnsats, timer eller 
personer, derfor ikke er noe moment i 

avtalen. Det understrekes at vi må sikre at 
mannskap som har avtalt å stille, virkelig 
gjør det. Alle delansvarlige i komiteen 
kontakter hver enkelt av sitt mannskap 
kort tid før markedsdagen. Dessuten 
bør vi gjøre dette til en positiv sak for 
mannskapene slik at det hele oppleves som 
lystbetont. Parkeringsarealet ble diskutert. 
I fjor benyttet vi kun en mindre del av 
kunstgressbanen. Der kreves imidlertid 
tildekking for å unngå eventuelt oljesøl. 
Erfaringen fra i fjor med leide presenninger 
var at de er tunge å legge ut og dyre å 
leie. Økonomisk kommer vi lengre med å 
kjøpe billige lettpresenninger fra Europris 
eller Biltema. Slike må imidlertid sikres 
bedre mot vind. Noen sandpølser kan 
være egnet til det, men dette må vi huske 
på å forberede. Vi kan ikke stikke ned noe 
i banen.
3. AMK’s nettside. Vi har redaktør 
for nettsiden på plass, men hun har en 
utfordring i å få stoff nok og at dette er 
ferskt. Normalt fungerer nettsider slik 
at nyheter kommer inn der fortløpende. 
Samtidig har redaktør av Fjærbladet ønske 
om å ha stor nyhetsgehalt i det trykte 
bladet. Inge tar ansvar for å koordinere 
dette.
4. Veteranbilgudstjeneste m.v. 
i Åseral. Arrangementet er populært, 
men det er etter hvert kommet mange 
negative tilbakemeldinger på at kompene 
har kommet opp i 100 kr/stk. Det oppleves 

som temmelig dyrt. Styret ønsker å ta 
opp med arrangør i Åseral at personer i 
veteranbiler som stiller opp, tilgodesees 
med inntil 2 gratis komper pr bil. Ut 
fra normalt deltakende antall, bør ikke 
dette i seg selv svekke økonomien i 
arrangementet i særlig grad. På den annen 
side fjernes et irritasjonspunkt og goodwill 
for dette kan medføre flere deltakere på 
sikt.
5. Vårmønstringen. Styret har god 
erfaring med å flytte vårmønstringen til 
Travparken. Avvikende synspunkter er det 
alltid, men et faktum er at fylkesmusseet 
etter hvert ble et for trangt område. Det 
har ryktes at vårmønstringen skal flyttes 
tilbake til museet og at det kun skal være 
åpent for medlemmer. Disse ryktene har 
intet rotfeste hos styret. Styret ønsker 
imidlertid å se på tiltak som kan gjøre 
arrangementet mer intimt og samlende, 
eksempelvis med en ytre avgrensning. Vi ser 
ikke noen fordel i å samle bilene i grupper 
pr merke. En naturlig spredning gir mer 
følelse av mangfold. Kanskje bør man samle 
seg i østkanten av plassen i tilfelle det kan 
være litt lunere mot vind. Kanskje kan vi 
få inn noen utstillere for å lage litt mer 
variert innhold? En idé er å levere litt info 
til utstillerne på Birkelandsmarkedet for å 
lokke noen av disse til vårmønstringen. 

R.S.

Den 10.06.13 kom den triste meldinga 
om at Kåre Udland hadde gått bort.

Kåre har vore medlem i AMK sidan 
starten.
Han var ein trufast medlem på møtene 
og arrangementa i AMK, først og fremst 
i Lyngdal.

Av yrke var Kåre sjølvstendig 
næringsdrivande, og dreiv med 
lastebiltransport, og snøbrøyting om 

vinteren. Han var vant med å stå på, seint og tidleg.  Han beheldt 
ein yrkesbil òg som pensjonist. Han viste stor interesse for gamle 
bilar, hadde sjølv fleire, både person- og lastebilar.

 For nokre år sidan blei han reine kjendisen, då han rigga til den 
1929 mod. gamle lastebilen sin med gamal snøplog, og deltok i 
snøryddinga om vinteren.  Han kom både i avisa og på fjernsynet.
Etter dette blei han kontakta av mange gamle vener, som gav 
han positive tilbakemeldinger. På neste klubbmøte tok han 
ordet, og fortalde  morsomme historier om opplevingar i denne 
forbindelse, det blei ei hyggestund utanom det vanlege for oss!

Fjærbladet har tidlegere skrive føljetongen «bygge-prosjektet 
Ford 1924 modell» hos Kåre, som gjaldt oppbygging av ein bil 
Kåre hadde ståande i kassar.  Det var eit artig prosjekt for heile 
klubben i Lyngdal.

På Dyrskuet stilte han alltid opp, helst med gamal lastebil, som 
han somme tider kjørte ut pukk med  til stiane og vegane 
gjennom området frå det «lokale pukkverket». Med hatt eller 

sjåførlue  - og pipe - kom han i kjent stil og gav sitt bidrag.

Kåre var den som alltid hadde vist om ein gamal Ford som stod 
på ein låve i Kvås, og han var pådrivar på Olav Vegge at han måtte 
få bilen i stand. Ved hjelp av fleire eldsjeler innan AMK lukkast 
det å få bilen på svev igjen, og klubben har sidan hatt ein fornøgd 
eigar som medlem. 

Kåre leverte ein gong ein skulestil han hadde gøymt på til 
Fjærbladet, og me fekk fornøyelsen  av å lesa denne på trykk i 
bladet.

Kåre var ein stillfarande mann, men lun - med gode replikkar, 
morsomme påfunn, og god til å fortelja. Han var ein fargeklatt, 
- det var alltid folk og liv rundt Kåre.  Han fekk «den gyldne 
tænnplug» i 2009.

Kåre hadde fast plass under klubbmøta på Rosfjord. Han har 
delteke på alle møtene frå starten så nær som eitt.  Han vil bli 
djupt sakna.

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

Stor stas hos Kåre, juni 2009: prøvetur med Ford 1924 modell!  
Andrè og Kåre er gode kompisar.

På Tronåsen 2011 fekk Kåre litt hjelp til å komme opp den 
verste kneika

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!
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selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

styremØte 25.06.2013
1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 i 
regi av AMK ligger bak oss og styret sier 
seg tilfreds med gjennomføringen. Dette 
bygger på mange positive, til dels svært 
positive, tilbakemeldinger. Bernt Erik har 
referert mye fakta om løpet i Fjærbladet 
som kommer ut i disse dager. Alle ære til 
alle dem som bidro til suksessen. Spesielt 
nevnes igjen vårt unikum Bernt Erik som 
gjennomførte svært mange oppgaver på en 
prikkfri måte samt Håkon som var leder 
av hovedkomiteen, speaker på løpet og 
foretok premieutdelingen på en trygg måte. 
Håkon blir da ifølge tradisjon og regler, 
neste års hoveddommer i Norgesløpet 
som skal gå i Bergen.
2. Birkelandskomiteen. Det har 
vært møte i Birkelandskomiteen og det 
har resultert i forslag fra BIL om ny 
samarbeidsavtale mellom AMK og BIL. 
Styret gjennomgikk eksisterende avtale 
og nytt forslag punkt for punkt og hadde 
klare kommentarer, spesielt på fordelingen 
av inntekter på billetter og parkering. 
Styrets innstilling og kontraforslag på 
avtale sier at inntektene skal fordeles likt 
og at billettsalg er BIL sitt ansvar mens 
AMK skal ha ansvar for parkering. Det 
forutsettes da at hver part oppfyller sitt 
ansvar og at arbeidsinnsats, timer eller 
personer, derfor ikke er noe moment i 

avtalen. Det understrekes at vi må sikre at 
mannskap som har avtalt å stille, virkelig 
gjør det. Alle delansvarlige i komiteen 
kontakter hver enkelt av sitt mannskap 
kort tid før markedsdagen. Dessuten 
bør vi gjøre dette til en positiv sak for 
mannskapene slik at det hele oppleves som 
lystbetont. Parkeringsarealet ble diskutert. 
I fjor benyttet vi kun en mindre del av 
kunstgressbanen. Der kreves imidlertid 
tildekking for å unngå eventuelt oljesøl. 
Erfaringen fra i fjor med leide presenninger 
var at de er tunge å legge ut og dyre å 
leie. Økonomisk kommer vi lengre med å 
kjøpe billige lettpresenninger fra Europris 
eller Biltema. Slike må imidlertid sikres 
bedre mot vind. Noen sandpølser kan 
være egnet til det, men dette må vi huske 
på å forberede. Vi kan ikke stikke ned noe 
i banen.
3. AMK’s nettside. Vi har redaktør 
for nettsiden på plass, men hun har en 
utfordring i å få stoff nok og at dette er 
ferskt. Normalt fungerer nettsider slik 
at nyheter kommer inn der fortløpende. 
Samtidig har redaktør av Fjærbladet ønske 
om å ha stor nyhetsgehalt i det trykte 
bladet. Inge tar ansvar for å koordinere 
dette.
4. Veteranbilgudstjeneste m.v. 
i Åseral. Arrangementet er populært, 
men det er etter hvert kommet mange 
negative tilbakemeldinger på at kompene 
har kommet opp i 100 kr/stk. Det oppleves 

som temmelig dyrt. Styret ønsker å ta 
opp med arrangør i Åseral at personer i 
veteranbiler som stiller opp, tilgodesees 
med inntil 2 gratis komper pr bil. Ut 
fra normalt deltakende antall, bør ikke 
dette i seg selv svekke økonomien i 
arrangementet i særlig grad. På den annen 
side fjernes et irritasjonspunkt og goodwill 
for dette kan medføre flere deltakere på 
sikt.
5. Vårmønstringen. Styret har god 
erfaring med å flytte vårmønstringen til 
Travparken. Avvikende synspunkter er det 
alltid, men et faktum er at fylkesmusseet 
etter hvert ble et for trangt område. Det 
har ryktes at vårmønstringen skal flyttes 
tilbake til museet og at det kun skal være 
åpent for medlemmer. Disse ryktene har 
intet rotfeste hos styret. Styret ønsker 
imidlertid å se på tiltak som kan gjøre 
arrangementet mer intimt og samlende, 
eksempelvis med en ytre avgrensning. Vi ser 
ikke noen fordel i å samle bilene i grupper 
pr merke. En naturlig spredning gir mer 
følelse av mangfold. Kanskje bør man samle 
seg i østkanten av plassen i tilfelle det kan 
være litt lunere mot vind. Kanskje kan vi 
få inn noen utstillere for å lage litt mer 
variert innhold? En idé er å levere litt info 
til utstillerne på Birkelandsmarkedet for å 
lokke noen av disse til vårmønstringen. 

R.S.

Den 10.06.13 kom den triste meldinga 
om at Kåre Udland hadde gått bort.

Kåre har vore medlem i AMK sidan 
starten.
Han var ein trufast medlem på møtene 
og arrangementa i AMK, først og fremst 
i Lyngdal.

Av yrke var Kåre sjølvstendig 
næringsdrivande, og dreiv med 
lastebiltransport, og snøbrøyting om 

vinteren. Han var vant med å stå på, seint og tidleg.  Han beheldt 
ein yrkesbil òg som pensjonist. Han viste stor interesse for gamle 
bilar, hadde sjølv fleire, både person- og lastebilar.

 For nokre år sidan blei han reine kjendisen, då han rigga til den 
1929 mod. gamle lastebilen sin med gamal snøplog, og deltok i 
snøryddinga om vinteren.  Han kom både i avisa og på fjernsynet.
Etter dette blei han kontakta av mange gamle vener, som gav 
han positive tilbakemeldinger. På neste klubbmøte tok han 
ordet, og fortalde  morsomme historier om opplevingar i denne 
forbindelse, det blei ei hyggestund utanom det vanlege for oss!

Fjærbladet har tidlegere skrive føljetongen «bygge-prosjektet 
Ford 1924 modell» hos Kåre, som gjaldt oppbygging av ein bil 
Kåre hadde ståande i kassar.  Det var eit artig prosjekt for heile 
klubben i Lyngdal.

På Dyrskuet stilte han alltid opp, helst med gamal lastebil, som 
han somme tider kjørte ut pukk med  til stiane og vegane 
gjennom området frå det «lokale pukkverket». Med hatt eller 

sjåførlue  - og pipe - kom han i kjent stil og gav sitt bidrag.

Kåre var den som alltid hadde vist om ein gamal Ford som stod 
på ein låve i Kvås, og han var pådrivar på Olav Vegge at han måtte 
få bilen i stand. Ved hjelp av fleire eldsjeler innan AMK lukkast 
det å få bilen på svev igjen, og klubben har sidan hatt ein fornøgd 
eigar som medlem. 

Kåre leverte ein gong ein skulestil han hadde gøymt på til 
Fjærbladet, og me fekk fornøyelsen  av å lesa denne på trykk i 
bladet.

Kåre var ein stillfarande mann, men lun - med gode replikkar, 
morsomme påfunn, og god til å fortelja. Han var ein fargeklatt, 
- det var alltid folk og liv rundt Kåre.  Han fekk «den gyldne 
tænnplug» i 2009.

Kåre hadde fast plass under klubbmøta på Rosfjord. Han har 
delteke på alle møtene frå starten så nær som eitt.  Han vil bli 
djupt sakna.

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

Stor stas hos Kåre, juni 2009: prøvetur med Ford 1924 modell!  
Andrè og Kåre er gode kompisar.

På Tronåsen 2011 fekk Kåre litt hjelp til å komme opp den 
verste kneika

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,- 

Tøymerke med logo 30,- 
Klistremerke med logo 10,- 
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,- 
T-skjorte med logo str. M – L – XL  50,- 

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  
sendes varene portofritt. Ellers 
kommer porto i tillegg.Varene 
bestilles hos redaktøren  
(se adresse m.m. på side 2).

Medlemsmøte i Lyngdal, 25.09.2013

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

I kveld har berre 15 medlemmer møtt fram, det 
er uvanleg få til Lyngdal å vera, men det er jo ikkje 
alltid det passar for mange. Olav Hægeland ønsker 
alle hjarteleg velkommen. Dernest bed han om eit 
minutts stillhet til ære for Kåre Udland, som har  
gått bort.

Me får referat fra siste styremøte,  Norgesløpet gjekk veldig 
greit. Dei andre arrangementa som har vore, har og stort 
sett gått greit. I Setesdal var det kjempestor oppslutning. På 
Birkelands-marknaden er det behov for større hjelpande 
mannskap, til ein vaktpost her og der ei stund. Klubben har fått 
ny nestformann: Ånund Lunde, Kristiansand, som får rosande 
omtale som ein dyktig mann for AMK, det er bra! Fjærbladet skal 
frå 2014 av koma ut i seks utgåver, men med like mykje innhald, 
istadenfor nå ni utgåver.  Dette for å gje redaktøren gunstigare 
arbeidstilhøve. Hovudløpet 2014 er tenkt i Evje-området.

Når det gjeld arrangement i sommar, deriblant dyrskue, er 
desse nå vel i hamn, og folk er godt nøgde. Framover så blir 
det kveldstur til Kenneth Trælandshei, onsdag den 2.okt.13, frå 
Klokkargården kl. 18.00, hyggeleg! Olav fortel om rydding på 
Landbruksmuseet, sidan gjenstandane der skal få ny tilhaldsstad 
på dyrsku-plassen, og om ein skurdtreskar som er vanskeleg å 
starte. Eilef fortel om fin tur til Ådne Buås. Svein Byremo fortel 
om greie veteranturar, til Ål og til Danmark.

Det blir ein del diskusjon omkring julemøtet i november, mellom 
anna om påmelding, sjå eigen annonse annan stad i bladet. Så må 
me ha mat, i dag er det Karsten Hansen som er kaffe-kokar, og 
kona hans som har laga deilege rundstykke!  Dessutan har kona 
til Peer Højrup baka to kaker til møtet, flott!  Tusen takk, gode 
damer! Etter kaffepausen blir det vist video fra tidlegare løp.

Takk for i kveld!

Turid

Vi ønsker de nye medlemmene 
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Anne-Grethe Løvdal, Mosby 
Martin Løvdal, Mosby 
Sverre Monsen, Færvik 

Tommy Rysstad Homme, Grendi 
Johan Ringsby, Kristiansand 

Roy Olsen, Kristiansand 
Karin E. Sissener, Arendal 
Tor Petter Hudalen, Risør 
Liv Karin Løvdal, Mosby

selges:

Jeg har en Chrysler Le Baron 1983 mark 
cross cab.  Dette er den eneste her i Norge.  
Selges for 69.000 .
Henv. Ove Sandve, tlf. 905 43 224

julemøte sentrum
Også i år arrangerer vi julemøte i sentrum 
– tirsdag 26. november kl. 19.00 på 
Offisersmessa, Gimlemoen. 
Det blir servert juletallerken og bløtkake,  
og det blir musikalsk underholdning og 
anledning til hyggelig samvær.
Påmelding pr. telefon til Håkon på 900 95 891 
eller på mail til Bernt Erik, berneol@online.no
Vel møtt!

påmelding til  
julemøtet i lyngdal
den 27.11.2013, kl 19.00, Akersmyr  
(hos Lindland)
Den som ønsker å være med på julemøtet, 
kan melde seg på, fra mandag 04.11.13 etter 
kl 18.00 til Olav Hægeland,  
mob. 97978307 eller 38343367.
«Først til mølla-prinsippet» gjelder!

Det tradisjonelle novembermøtet i regi av AMK blir i år tirsdag 19. november.  
Møtet starter kl. 18.00, og det blir som vanlig servert risgrøt, og det blir også i år en 
video-kavalkade på storskjerm fra de mange store og små arrangementer gjennom et 
langt veteranår. Her er klipp fra mange løp, turer, treff og møter fra både AMK, Froland 
Motorveteranklubb og GMV… og ellers. Etterpå blir det kaffe og kake.

Lokalet rommer maks. 90 personer, så vær tidlig ute med påmeldinger! Først til mølla… 
Denne er bindende og kan gjøres på telefon 976 14 518 eller på e-post oeikelia@online.no. 
Prisen er som i fjor, kr. 100,- pr. pers. og betales på stedet.

julemøte i Froland!

Like før jul kom den triste 
beskjeden at Finn Jerstad 
fra Kvinesdal hadde gått 
bort, 79 år gammal. 

Av yrke var han postmann, 
men på fritida dreiv han 
mykje som underhaldar  
med songen sin og  

              trekkspelet sitt, i lyd og lag.

I AMK kjenner me Finn som ein munter songar og 
spelemann på Utsikten-turane, oftast som passasjer 
i den blå Plymouthen til Alf Jerstad, broren. Så snart 
der var eit stopp, og folk trong ein pause frå kjøringa, 

drog han i gang sine muntre tonar, berre så det  
gjalla i liene. Med sitt lyse humør, song og musikk 
skapte han liv og røre og god stemning, og folk  
song med. Det var veldig triveleg.

Nå er du borte, Finn. Men, me er takksame for all den 
hygge og glede du skapte for oss på tur. 
Mange takk, Finn!
Me vil lenge minnast deg, den glade guten,  
gledes-spreiaren du var. 
Me lyser fred over ditt gode minne.

Turid

Finn Jerstad til minne

Referat fra styremøte 8. desember 2014 
1. Oppfølging tidligere saker
1/14: Komitéstyre Birkelandsmarkedet 
Ånund har tatt kontakt med medlemmene for et  
oppstartmøte, ennå ikke tidsbestemt.

2/14: Medlemsmøter sentrum
Rolf forespør Torleiv Sævig, Gumpen og  
Kjell Erik Jørgensen til kommende møter. 

3/14: Hovedløpet 2015 
Forberedelsene er i gang. Komiteen skal holde nytt møte 
i begynnelsen av februar.

4/14: Salg Vårmønstring 
En ide er å forespørre de lokale klubbene om å bidra på 
klubbnivå. De klubbene som ønsker å profilere seg, stiller 
med en kontaktperson. Vi satser på et møte i januar.

5/14: Innkalling medlemsmøter 
Rutine er på plass og satt i verk. Saken er ferdig. 

6/14: Julemøte 
Håkon tar ansvar for dette møtet videre fremover også.  
Vi fortsetter å holde det i Offisersmessa.

7/14: Telt til stand og arrangementer
Ånund har fått inn på pris på 15.000 kr for 3 x 3 m med 
logo. Vi ønsker å forespørre på et 6 x 3m også.  
Bernt Erik sender over vektorisert logo til Ånund.  
Trond forespør mulige sponsorer. 

8/14: Forberedelse årsmøtet
Styret har et forslag på en fortjent kandidat til  
Den Gyldne Tennplugg dersom ikke annet forslag  
kommer inn til vurdering.

2. Årsmøtet
Håkon vil lede årsmøtet. Vi satser på varm mat som i fjor. 
Ånund forespør om menymuligheter. Vi gjentar ellers  
suksessen med at Inge tar med kake fra Lyngdal.  
Erfaringen tilsier at vi får nok kake på den måten.
Bernt Erik leste opp forslag til årsberetning for 2014.  
Med få kommentarer, stilte styret seg bak denne.

3. Forslag til vedtektsendringer 
Bernt Erik har laget et forslag til vedtektsendringer. Han 
gikk gjennom endringsforslagene. Med få kommentarer 
ga styret sin støtte til dette forslaget til endringer. 

4. Eventuelt
Bernt Erik har undersøkt pris på å få opp en hjemmeside. 
Det er funnet en løsning hvor da  Bernt Erik vil bli lært opp 
til å forvalte hjemmesiden. Dette alternativet ble vedtatt.

Bernt Erik har undersøkt pris på utsendelse av Fjærbladet 
via Norpost. Men Norpost dekker ikke alle regioner.  
Derfor må Posten uansett ta disse. Med en slik delt  
løsning, blir det ikke noe å spare og forslaget frafalles.

Inge og Piet deltar på LMK’s landsmøte 14. mars.

Økonomi: Med forbehold ser det ut som vi får et  
årsresultat på ca kr 75.000 kr.

Det er kommet et et innspill fra Grimstad Motorveteraner 
om arrangementskollisjoner. Det etterlyses et samarbeid 
med AMK om arrangementsdatoer. Innspillet ble disku-
tert og vi inviterer til et møte mellom klubbenes styrer på 
Horisonten i Lillesand for å diskutere saken. (Sak 9/14).

Støtt AMK når du tipper!
Agder Motorhistoriske Klubb har nå i flere år vært tilknyttet 
Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr at hver enkelt 
som vil støtte AMK kan bestemme at 5 prosent av det  
han/hun tipper for, blir overført vår klubb fra Norsk Tipping. 
Prisen for tippingen er det samme og dette koster altså ikke 
noe for noen. Ordningen gjelder for alle spill som går via 
Norsk Tipping og spillekortet ditt.
 

Du gir bare beskjed om at du vil støtte Agder Motorhistoriske Klubb 
med grasrotandelen når du skal tippe/lotte neste gang. Hvis det blir 
spørsmål om klubbens nummer, kan du oppgi 990 938 873. D 
a søker betjeningen opp AMK i sitt register og registrerer dette, og 
så får klubben 5 prosent av det beløp du tipper for. Overføringen er 
anonym og ingen vet hvem som har tippet og hvor mye hver enkelt har 
bidratt med. Du trenger bare å oppgi dette første gangen - senere går 
de fem prosentene automatisk til AMK så lenge du ikke gir beskjed om 
å forandre på det.

Prøv dette neste gang du tipper eller lotter eller hva det måtte være! 
Helt «arbeidsfrie» inntekter for klubben er kjekt å ha! Det blir godt over 
10.000 kroner på et år, rett i klubbkassa! Vi har over 1.000  
medlemmer og bare 56 av dem er med i dette opplegget. Burde vi 
ikke kunne klare flere? Som Aage Samuelsen så treffende sa det: 
«Grip anledningen nå!»
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Et spennende spørsmål
Fjærbladet har fått en mail fra Tyskland, vedlagt to bilder 
og følgende tekst (oversatt fra tysk):

«Jeg behersker dessverre ikke det norske språk, men 
kanskje det finnes en person i deres klubb som kan  
svare meg på tysk?

Jeg eier en Ford Eifel Limousine fra 1937. Da jeg kjøpte 
denne bilen, var der en rekke plaketter montert på  
støtfangeren foran, blant annet fra deres klubb  
(se detaljbilde).

Etter at jeg i løpet av de siste tre årene har restaurert 
bilen (se bilde), har jeg et sterkt ønske om å få vite noe 
mer om bilens historie.

Det ville glede meg svært om det var mulig å få vite mer.
Med beste hilsen»

Som vi ser av bildene hører jo alle plakettene til «vår 
klubb» og vår landsdel. Men de er nok ganske gamle. 
Redaktøren har sendt svar til vår nye tyske venn og gjort 
ham oppmerksom på at dette vil komme inn i Fjærbladet 
og at han skal få høre mer så snart noen av våre  
medlemmer har gitt respons. For her må det da være 
noen som kan si noe?

Om ikke annet, hadde det vært greit å vite fra hvilke år 
plakettene fra Trekkferja og Evjeløpet er (det er i alle fall 
før redaktørens tid!) - og kanskje til og med noen vet 
hvem som eide denne Eifel’en i klubben vår? Og når  
den ble solgt ut av landet?

Redaktøren er takknemlig for mange tilbakemeldinger,  
på mail, SMS eller telefon til min kone


