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Følgende er de arbejdsopgaver som bestyrelsen og sekretariatet har
beskæftiget sig med i perioden fra årsmødet og frem til sommerferien

Bestyrelsesarbejde








Afholdelse af bestyrelsesmøder
Motorhistorisk Samråds deltagelse i to møder i FIVA's Legislation
Commision
Motorhistorisk Samråd til møde på Island med Nordisk Motorhistorisk
Forbund med foretræde for Nordisk Råds møde
Foretaget forundersøgelse i forbindelse med den kommende FIVA
forbrugsundersøgelse
Dialog med danske traktorklubberne i forbindelse med høringssvar og
om evt. medlemskab af MhS
Christiane Schaumburg udtrådt af bestyrelsen på grund af øget arbejde i
sit professionelle erhverv
Politisk arbejde











Møde med Kristian Pihl Lorentzen (MF)
Møde med Anne E. Jensen (MEP
Møde med René Christensen (MF)
Møde med Skat om ordningen omkring historiske nummerplader
Møde med Skat om forslag til ændring af registreringsafgiften
Møde på Skats Motorcenter Taastrup om afgiftsbehandling
Aftalt yderligere møder i efteråret med folketingsmedlemmer og
europaparlamentarikere
Vurdering på EU forslaget om simplere registrering i Europa
Vurdering af Trængselskommisionens udspil
Andet politisk arbejde





Dialog med danske MEP’ere og med MEP’ere fra de øvrige EU lande
omkring vedtagelsen af EU's ”Køretøjssikkerhedspakke”
Korrespondance med Skats toldfuktion om fortoldning af
veterankøretøjer
Vedtagelse i FIVA af Torino Charteret og offentliggørelse af charteret,
om historiske køretøjer som en del af den fælles kulturarv

Motorhistorisk Samråd har til
formål at fremme bevarelsen
og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk
interesse i Danmark.
Samrådet varetager de tilsluttede foreningers fælles
interesser, dvs. overordnede
og generelle opgaver overfor
myndigheder, inden- og
udenlandske organisationer,
herunder medlemskabet af
den internationale veterankøretøjsorganisation:
Féderation Internationale Des
Vehicules Anciens (FIVA).
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Nedsættelse af en ekspertgruppe inden for historiske nummerplader,
som efter aftale med Skat udarbejder dokumentation omkring historiske
nummerplader med henblik at undgå fejl på nyproducerede historiske
nummerplader.
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Høringssvar






Lovbekendtgørelse 230/1127/709 - Vedrørende omlægning af
registreringsafgifterne
Dimensionsbekendtgørelsen - Ændring af køretøjers maksimale bredde,
længde og vægt
Vækstpakken - Ændring af skrotningsgrænsen for trafikskadede
køretøjer
Fastgørelse af nummerplader - Nye krav til montering af nummerplader
Kommunikation








Fast side i Veteranposten - udgivet syv gange
Oprettelse af Facebook side for samrådet og for sekretariatet (der er
udgivet godt og vel 60 statusopdateringer på hver, og de to profiler har
sammenlagt godt 600 "venner"
Der er udgivet fire nyhedsbreve i perioden, der bliver udsendt til ca.
1.100 modtagere
Der er udgivet en oversigt over klubbernes arrangementer på
Motorhistorisk Køredag
Hjemmesiden Motorhistorisk.dk, er opdateret 32 gange med nyheder.
Personlige henvendelser til sekretariat og bestyrelsen













Vedrørende privat gods befordring og lovkrav om brug af CVR nummer
Betaling af ny registreringsafgift på køretøj med tidligere
papegøjeplade-registrering
Periodisk syn og veteranstatus på motorcykler
Anhængertræk på veterankøretøj
Udlevering af prøvemærker lokalt
Volvo 445 med 8 års periodisk syn
Tysk kørekort udstedt til modstandsmand i DK i 1938
Indregistrering af Nimbus i Frankrig
Kørsel i udlandet (Miljøzoner)
Import fra Holland
Valg af klub eller forsikringsordning
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Direkte klubrelateret






Slideshow og foredrag om MhS - tre klubber har besøgt kontoret i
Nærum, og to klubber er blevet besøgt på deres egen lokalitet
Jaguar Club of Denmark - Udmeldelse
Der er kommet henvendelse fra syv klubber om ønsket medlemskab
Afholdelse af et Vedtægtsudvalgsmøde
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Administrativt/Sekretariatsfunktionen











Flytning af adresse, CVR oplysninger m.m. og opsætning af kontor i
Nærum
Oprettelse af mail-register med to kontaktpersoner per klub
Gentegning og revidering af forsikringsordning med Alm. brand
(Erhvervs og arbejdsskadeforsikringer)
Inddrivelse af kontingent for 2012/2013
Oprettelse af individuelle mailadresser til bestyrelsen
Roll-ups til brug ved diverse arrangementer
Nye brochurer om Motorhistorisk Samråd
Medlemskab of Motormagasinets branchepanel
Nyt format for nyhedsbrevene
Mindre revidering af hjemmesiden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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