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I løbet af de næste måneder skal vi i Danmark være med i en FIVAundersøgelse af hvordan motorentusiaster bruger deres gamle køretøjer, samt
hvilken indflydelse den motorhistoriske bevægelse har på samfundsøkonomien. FIVA gennemførte en lignende undersøgelse for snart ti år siden;
en undersøgelse som fik stor betydning for politikere og myndigheders syn på
motorhistorien. Vi har også i Danmark med stort held på Christiansborg og i
ministerierne brugt de tal som undersøgelsen fandt frem til. Nu er tallene
imidlertid blevet for gamle.
Inden længe vil MhS kontakte alle medlemsklubber med oplysninger om
undersøgelsen og de spørgeskemaer som de enkelte medlemmer bedes
udfylde, men vi kan allerede nu afsløre at oplysninger om hvor mange der
professionelt beskæftiger sig med historiske motorkøretøjer vil være en
væsentlig del af undersøgelsen. Vi ved af erfaring at oplysninger om hvor
mange indtægter, afgifter og arbejdspladser den motorhistoriske bevægelse
skaber har stor vægt overfor politikere, så de forstår omfanget af vores hobby.
Vi vil derfor anmode medlemsklubberne om at hjælpe os med at fremskaffe
oplysninger om personer og virksomheder, der helt eller delvis beskæftiger sig
kommercielt med elementer indenfor vor hobby. Det drejer sig om alle
tænkelige facetter af hobbyen: Salg af reservedele, restaurering af køretøjer
og komponenter, import og salg af biler og motorcykler, trykning af klubblade,
brug af hoteller og campingpladser, museer, forsikringer osv.
Vi vil bede alle klubber om at sende en liste til sekretariatet over alle de helog halvprofessionelle som klubben kender og/eller benytter. Alt har interesse,
stort som småt; dem der bruges ofte og dem er kun bruges af og til.
Læg hovederne i blød og send os en liste med følgende oplysninger:
Navn/firmanavn, telefonnummer, hjemmesideadresse, mailadresse. Så vil vi
kontakte dem og bede dem hjælpe os med oplysninger om deres virksomhed.
Ved sidste undersøgelse blev både myndigheder, politikere og presse
overraskede og imponerede over hobbyens store omfang, både m.h.t.
personer og m.h.t. økonomi. Vi vil gerne overraske dem nok engang.

Vi vil bede jer sende jeres liste til mhs@motorhistorisk.dk senest 1. marts.
Spørgsmål kan stilles til, Lars Genild på mail: lg@motorhistorisk.dk
Med venlig hilsen
Motorhistorisk Samråd
Bestyrelsen
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
+45 23 47 41 63

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).

