
MG Car Club Denmark

Bestyrelsens beretning – Aarslev Kro d. 13. september 2020 – året 2019. 

Så mødes vi endelig til den årlige og udsatte generalforsamling. Covid-19 har sat sit meget tydelige aftryk på
den måde vi kan mødes på og vores dagligdag. Hold afstand, vask hænder og sprit af…. er god latin i disse 
tider. Derfor opfordres alle til at overholde de udstukne regler vedr. Covid-19 under denne samling. 

Fra forårets start stoppede stort set alle aktiviteter i klubben. Vi valgte hen over foråret at aflyse alle 
allerede planlagte aktiviteter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, uagtet vi ikke kendte alle de 
fremtidige beslutninger vedr. kommende restriktioner og tiltag fra regering og myndigheder. Heldigvis har 
vi fra juli kunnet begynde at få nye arrangementer afviklet. 

Et tilbageblik på 2019 er et år med afholdelse af mange arrangementer og stor positiv tilslutning hertil. En 
gennemgang af alle er nok for omfattende – dog er følgende arrangementer nogen af højdepunkterne fra 
2019:

MG Mesterskabsløb: Hen over sæsonen blev der afviklet 5 løb, med fin tilslutning til alle løbene. Tak til 
arrangører, værter og officials for veltilrettelagte løb. Også en tak til sponsorer, hvor Lars Bonnevie endnu 
engang støttede med løbspladerne. Claes Hansen blev mester for 2019. Stemningen til løbene var som 
sædvanlig i ægte MG stil. 

MG Sport: Der var tryk på kedlerne i de 4 afdelinger der blev afviklet. Palle Kragh Rühe blev mester i en 
sæson med ”close race”. Rigtig fin racestemning til alle løbene. Også til tak til arrangører, værter og officials
for en god sæson. 

PUB møde arrangementer: Hen over året er der blevet afholdt rigtig mange pubmøder, med foredrag og 
film mv. Rigtig godt og vi håber disse tiltag vil forsætte i de kommende år. 
En opfordring er dog fortsat at tage vores sponsorer med ind til møderne, i det omfang de selv ønsker at 
deltage. Der er ofte gode tilbud med til møderne, og de er samtidig med til at sikre en væsentlig indtægt til 
klubben.
Tilskud: Der er kommet flere henvendelser om mulige tilskud til diverse mødeaktiviteter og engagementer. 
En foreløbig ordning fra 2017 var ikke tilstrækkelig til at dække alle eksempler. Vi har derfor vedtaget nye 
regler der sidestiller alle pubmøde områderne og giver mulighed for støtte til leje af klublokale og 
arrangementer mv.
Husk at det er pubmødekoordinatorerne, der koordinerer anvendelse af klubbens midler til 
pubmødeaktiviteter og vi håber fortsat på, at der blandt medlemmerne kan findes både spændende og 
tekniske emner til pubmøderne. 

Rejseudvalg: Udvalget er blevet reetableret for 2019 og med god succes. En overbooked tur til Samsø i 
påsken med ca. 50 deltagere. Ti biler med 18 deltagere var i starten af september godt 2 uger rundt i 
England. Desværre har covid-19 stoppet alle rejseaktiviteter fra februar i år.



Vi valgte at uddele året pokaler en smuk forårsdag på Skamlingsbanken, for at der dog skete lidt i klubben.  
Det skal dog selvfølgelig nævnes også i denne sammenhæng 😉

Årets MG’er: Hary Lagoni – Harry var et naturligt valg grundet i hans mangeårige engagement i klublivet i 
Sønderjylland og medarrangør til et utal af arrangementer. 

Årets Magnette pokal: Linda Lagoni: Linda har importeret en flot Magnette fra Grækenland, som har fået 
en ”overhaling”, og fremstår i dag næsten som en ny bil. Et usædvanligt initiativ. 

Nærmer omtale er allerede at finde i bladet og på hjemmesiden

I MGCC har vi fire platforme vi kommunikerer på:

 Hjemmesiden – MGCC.DK
 MG bladet der udkommer 6 gange om året
 Facebook
 Mails / SMS

Ny hjemmeside: Vores formål var at få udarbejdet en hjemmeside der dels kan samle alle vores 
informationer, kalender med alle faciliteter, afløse vores gamle access medlemsdatabase og dels forenkle 
opkrævninger og økonomistyringen. Vi måtte desværre henover 2019 opgive at få Holdsport til at fungere 
hensigtsmæssigt. Systemet kunne ikke generere og sende mails ud samlet. Årsagen viste sig at være server 
problemer ved TDC. Holdsport accepterede uden indvendinger og krav om betaling, at vi stoppede 
samarbejdet. En træls periode hvor rigtig mange arbejdstimer ”gik op i røg”. 
Vi valgte derfor i stedet at få udarbejdet en hjemmeside, der skal være informativ og nem og anvendelig for
brugerne. Carsten Wiwel m.fl. har med entusiasme fået udarbejdet en hjemmeside, der på rigtig mange 
områder har været en god afløser til vores gamle hjemmeside. Der skal dog fortsat arbejdes med 
forbedringer og tilføjelser.  Der har bl.a. i dag været afholdt workshop.
Det er vores intension at hjemmesiden sammen med bladet bliver vores væsentligste medie til 
informationer og opdateringer. Dette for at få flere til at interessere sig for ”livet i klubben”, da vi har 
konstateret at mange medlemmer ikke anvender face-book. 
Det er meget VIGTIGT, at alle arrangementer opdateres i kalenderen, så ALLE har en mulighed for at melde 
sig til de enkelte arrangementer. 

MG Bladet: Midt på året vendte Anders Øster tilbage som ansvarshavende redaktør og Ole Aaen som 
grafiker på bladet. Bjarne Rother og Carsten Thorgaard fortsætter i redaktionen. Efterfølgende er Marlene 
Jørgensen indtrådt i redaktionen. 
Tak til Jens Byskov som i en overgang fungerede som redaktør. 
Indholdet i bladet har siden udviklet sig positivt med bl.a. flere nye typer artikler. 

Face-book: Vi har 2 profiler.... En til debat, beskeder, tekniske spørgsmål m.m.  Og en til Køb og Salg af MG 
relaterede produkter.  Der er på hjemmesiden indlagt et link til Køb og Salg på Facebook. Siden er åben for 
at tiltrække så mange som mulig.  Facebook skal ikke undervurderes med ca. 1130 medlemmer, er det en 
MEGET aktiv platform som også er med til at skaffe nye medlemmer.
Intensionen med anvendelsen af face-book for de ”vigtige” generelle info er, at der laves et kort notat 
herom, og den uddybende tekst oprettes på hjemmesiden eller i bladet. Nyheder af væsentlig karakter og 



selve den uddybende tekst oprettes på hjemmesiden. Til de mange sjove opslag med en masse billeder fra 
ture mv. er face-book et fint medie. 

MG SHOPPEN: Ikke mange klubber med vores størrelse har egen shop og kollektion med logoer etc. Det har
vi i MGCC. 
2019 har været nok et succesfuldt år for MG Shoppen. Flot aktivitet, hvor de 2 messer i Fredericia udgør 
den største del af omsætningen. Samarbejdet med den Sjællandske klub er blevet yderligere styrket og der 
leveres stadig flere varer til deres medlemmer. Salget via hjemmesiden er stigende, dog er der her plads til 
forbedringer. Planen er, at der skal lægges LANGT flere af vores produkter på hjemmesiden med tydelig 
angivelse af pris, foto m.m.
FORÅRSTRÆF og ÅBENHUS i MG Shoppen var igen en succes hvor flere end 30 biler mødte frem. Blot 
ærgerligt at denne dag faldt sammen med det stort anlagte AROS LØB, som vi i MGCC var medarrangør af. 
Stadig flere benytter sig af et besøg om weekenden i shoppen og samtidig får luftet MG’en
Stor tak til Ulla og Mogens for at stille hus og lang tid til rådighed for shop og sammenkomster. 

Fredericia messen: Igen benyttede rigtig mange medlemmer sig af et besøg på messen. Som sædvanlig kom
de forbi til kaffe og rundstykker fra morgenstunden. Et vigtigt samlingspunkt for nuværende 
klubmedlemmer og en god måde at komme i kontakt til nye potentielle medlemmer. Tak til arrangørerne 
for at få dette op at stå hvert år. De har ligeledes hjulpet med arrangementer i klubshoppen. Vi er mange 
der nyder deres vel ristede pølser😉 
Men hvor er den gamle racing grønne campingvogn blevet at? Den har de i shoppen valgt at sætte i stand 
og indrette til en rullende MG MINI SHOP og på den måde komme lidt rundt til pubmødeområderne. Det 
glæder vi os til.

Økonomien i klubben er fortsat stabil med hensyn til afslutningen af 2019. Og Covid-19 har ikke rykket 
nævneværdig ved vores egenkapital henover 2020. Carl vil om lidt gennemgå årets resultat. 
STØT vores sponsorer ved handel og omtale. De yder et væsentlig bidrag til vores økonomi. 

Medlemstallet er for nuværende ca. 1130 medlemmer – en svag tilbagegang i forhold til 2018/19, der 
væsentligt skyldes enten afhændelse af bilen eller naturlig afgang ved død. Vi har i 2019 besluttet, at ved 
salg af MG’en kan den nye ejer overtage medlemskabet for resten af året.  
Dog kommer der heldigvis nye medlemmer til hver måned. Der er information om mange restaureringer af 
MG’er. Det kan sikkert genere flere medlemmer. Ideer og arrangementer til at fremme medlemstallet 
modtages gerne. 

MHS – Motor Historisk Samråd. Via vores medlemskab er vi med til at støtte deres store og engagerede 
arbejde for veteranbiler i DK. Vi afventer stadig på reviderede regler for hvad der er tilladt at ændre på 
bilerne, uden at afgiften ændres, samt bedre retningslinjer ved eks- og import. En ensretning af reglerne 
mellem Motor styrelsen og Færdselsstyrelse er fortsat ikke offentliggjort. 

MG international: Den to årlige konference for alle MGCC klubber er blevet annulleret pga. Covid-19. Ny 
dato er november 2021. – De vigtigste emner søges løst via zoom / net møder. Gert Jørgensen og Finn 
Pedersen deltager. 
Vores 50 års jubilæum i 2023. Der er nedsat en projektgruppen med Jonathan Madden som projektleder. 



Interesserede i at deltage i planlægningen må meget gerne henvende sig til Jonathan eller en fra 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen: Jens Byskov fratrådte på generalforsamlingen Tak til Jens som flere årlig formand. 
Tak for valget på generalforsamlingen som formand.
Samarbejdet i bestyrelsen udviklede sig hurtigt særdeles positivt, med mange gode drøftelser på møderne. 
Tak herfor til den øvrige bestyrelse. 
Mogens Hempel har meddelt, at i år er sidste gang, han ønsker at være revisor. Tak til Mogens for hans 
mangeårige indsat som revisor for klubben. 
Casper Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen for at hellige sig opgaverne med MG Sport. Casper 
stiller derfor ikke op til genvalg. Tak til Casper for en mangeårig indsats.

Tak for et godt MG år og alt godt fremover til alle i klubben. /Finn Pedersen




