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1) Introduktion
Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen, byder velkommen og giver en
lille introduktion til mødets indhold, samt præsenterer deltagerne.
2) Historisk gennemgang
Svend Dråby er manden der sammen med Dansk Veteranbil Klub fik
introduceret ordningen med historiske nummerplader i Danmark. Han vil give et
kort historisk oprids omkring ordningen.
3) Nuværende ordning
Den nuværende nummerplade specialist, Erik Mieth, fortæller om ordningen.
Hvordan den virker og på hvilken måde vi søger i samarbejde med Skat at
forbedre ordningen.
4) Ønsker til den fremtidige ordning
Johnny B. Rasmussen vil fortælle hvor man hos Motorhistorisk Samråd, ser
ordningen er på vej hen. Hvilke tiltag der bliver gjort for at sikre at ordningen
består fremad.
5) Dokumentationsopgaven
Efter aftale med Skat, vil vi sætte gang i en efterforskning og en dokumentation
af de oprindelige emalje nummerplader. Da det har vist sig der er en forskel
mellem den måde som de oprindelige plader er designet på og den måde som
de fremstilles, vil vi sætte i gang med en dokumentation af de tilbageværende
originalplader for en gang for alle at fastslå hvad der er historisk korrekt. Skat
har indvilliget i at rette disse fejl, såfremt MhS kan fremlægge dokumentation
af mål og typografi på de tilbageværende originalplader.
For at kunne dokumentere de originale nummerplader skal det påmøde drøftes


En beskrivelse af fejlene ved nummerpladerne



Hvordan der opnås adgang til de originale nummerplader



Hvem der skal løse opgaven



Tidsrammen og fordeling af arbejdsopgaverne

6) Dato for næste møde

Med venlig hilsen
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Nærum Hovedgade 3
+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).

