Årsmelding 2020
Medlemmer
Ved utgangen av 2020 har GMV X medlemmer som har betalt kr. 250,- i kontingent.

Klubbsammenkomster
Dette ble et veldig spesielt år for klubben pga. Corona pandemien som har herjet ikke bare i
Norge, men stort sett hele verden. Resultatet av dette ble at styret vedtok å stenge ned alle
klubbaktiviteter fra 11.mars.
Aktivitene ble ikke tatt opp igjen før 24.juni.
Første møte etter sommerferien var 26 august med vanlige klubbaktiviteter fram til styret
besluttet ny nedstengning av klubben fra den 26 oktober og ut året, pga ny økning av corona
smitte i landet. Det ble ikke bestemt når aktivitetene skal tas opp igjen. Dette avgjøres av
styret når situasjonen tillater det.
Alle store lokale arrangementer som Vårsleppet og samlingen i Froland Kristi
himmelfartsdag ble avlyst.
Selv om klubben har vært stengt ned store deler av året 2020, så har vi allikevel fått
gjennomført noen arrangementer. De vanlige onsdags samlingene avholdes i klubblokalet i
Bemabygget.

Klubb arrangementer
15.jan. Filmkveld. Det ble vist film fra «Nordkalott veteranbilløp». Det var tydelig å se
hvordan veteranbilene har endret seg, «modellmessig», på disse årene.
4.mars. Besøk hos Grøsle Rekvisita på Roresanden.
De har gitt gode rabatter til klubbens medlemmer.
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24. juni. Vannpolering Sør. Etter oppstart igjen ble første samling lagt til Vannpolering Sør
på Birkeland. Her ble vist hvor effektivt og skånsomt denne metoden er, f.eks på Al-topper og
forgassere. 8 biler fra klubben møtte opp.
27. juni. Veteran bil utstilling i Lillesand. Tradisjon tro var det i forbindelse med
«Lillesanddagene» veteranbilutstilling på torvet i Lillesand. Mange biler møtte opp.
28. juni Felles veteranbil turer. Frolandsklubben kom med invitasjon til å følge med på
deres kjøreturer.
2.sept. Steinars garasje. Det ble et meget vellykket og interessant besøk hos Steinars
Garasje. Historien bak etableringen av Steinars Garasje ble fortalt på en flott måte.
Tilbakekomsten til Birkeland av en 30 talls Buick ble også presentert. Det var stort frammøte
og vi takker for en interessant kveld.
Av andre viktige nyheter kan nevnes:
Det er inngått avtale om sikkerhetssjekk av veteranbiler hos Asbjørns Bilverksted,
Fyresmoen, 4790 Lillesand. Dette er et samarbeid mellom GMV, AMK, Froland
veteranbilklubb og Mercedesklubben i Agder.
Denne sikkerhetssjekken vil være inspeksjon av dekk, styring/forstilling, bakstilling, bremser
med evnt. skifting av bremsevæske. Det vil også bli s jekket for eventuelle lekkasjer.
Alt dette for kr. 500,- inkl. Mva.
LMK har også inngått en landsdekkende av tale med NAF om kontroll av veteranbiler.
Sjekken tas sikte på å skal gjennomføres hvert 5 år og koster kr. 1095,- for NAF medlemmer
og for øvrige kr.1295,-.
Styret ser på dette som et viktig ledd for bedre sikkerheten på våre veteranbiler. Selv om
mange av oss «skrur» litt selv, så vil andre øyne kunne oppdage ting vi ikke ser.
Klubbens medlemmer anbefales på det sterkeste til å benytte seg av et av disse tilbudene når
sesongen 2021 tar til.
Det er med stor sorg at vi har mottatt dødsbudskap for to av våre medlemmer i år.
Bjarne Engedal og Leif Øystein Vallvik. Vi minnes de i stillhet.

Styremøter
Det er avholdt 2 styremøter i løpet av året.
Styret har bestått av:
Leder Kjell-Ivar Søreng
Nestleder Børge Bendixen
Sekretær Per S. Hushovd
Kasserer Ann Katrin Olsen
Styremedlem Svein Erik Olsen
Styret vil takke alle medlemmer for deres innsats for at Grimstad Motorveteraner er et
hyggelig sted å være, og håper at vi snart kan samles i klubblokalet igjen.

Per S. Hushovd
Sekr.
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