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KLUBBA

Medlemsblad for Søgne Veteran og Trekkferje Klubb
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Nytt fra LMK
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Styret

¦

Asbjørn Føreid
Formann
95 45 16 04
asbjfoe@online.no
Bjørn Ivar Aas
Nestformann
90 90 41 77
bivar@live.no

Terminliste

14/12 Julemøte. Les mer i egen sak.

Stein Tønnessen
Sekretær
94 89 25 19
stein.tonnessen@sshf.no
William Haaversen
Kasserer
48 22 38 04
wi-haav@vabb.no

J

Kai Erland
Styremedlem
91 69 32 27
kai.erland@c2i.net

Kristian Krågeland, Kristiansand
Truls Stenersen, Søgne
Hege Stenersen, Søgne
Arne Fjellestad, Vennesla

Jarl Erland
Styremedlem
90 58 45 46
jaerland@broadpark.no

Nye medlemmer

VELKOMMEN!

Jan Wigemyr
Styremedlem
91 66 16 37

i

Hans Martin Klovland
Vara styremedlem
90 77 96 73
mklovlan@online.no

Informasjon

Hei alle medlemmer.
De fleste av dere har vel en egen e-post
adresse. Vi ønsker derfor å få registrert deres
adresse i våre lister, så er det enkelt å få ut
beskjeder/informasjon til våre medlemmer.
Vi setter pris på om dere vil sende en mail til
jaerland@broadpark.no med oppdatert kontaktinformasjon.

------------------------------------Kontaktperson LMK
Bjørn Ivar Aas
90 90 41 77
bivar@live.no

------------------------------------Klubba

:

Kontaktperson:
Jarl Erland
90 58 45 46
jaerland@broadpark.no

Bli medlem

Å bli medlem er like enkelt som det er moro.
Bare send en e-post til jaerland@broadpark.
no eller et brev til Jarl Erland, Brennåsveien 8, 4647 Brennåsen. Du kan også ringe
90584546. Medlemskontigent kun kr. 100,-.

Klubba sponses av:
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Elvefestivalen

Medlemsmøter

28. august var vi invitert til Elvefestivalen på
Søgne Gamle Prestegård. Festivalen arrangeres av
Søgne Frivilligsentral, og formålet er å vise fram
hvilket arbeid de forskjellige frivillige organisasjonene gjør, samt å verve nye medlemmer.

Vi har forsøkt å holde medlemsmøter i ny og ne,
med heller skuffende frammøte.

Vi stilte med 4-5 biler, men dessverre så var ikke
værgudene med noen av oss, så besøket var heller labert. Vi fikk oss iallefall litt kaffe og håper på
bedre vær neste år.

Vi ønsker derfor å forsøke med månedlige
medlemsmøter på en fast dag slik at alle kan få
lagt dette inn i kalenderen.
Mer info om dette kommer på julemøtet 14/12.

Årsmøte
Årsmøte blir en gang i løpet av vinteren, endelig
dato er ikke fastsatt enda.
Innkalling vil skje via neste nummer av Klubba,
eller eventuelt på SMS.
Det er varslet at enkelte av styremedlemmene
ønsker å tre av, så det blir også valg på årsmøtet
denne gangen. Forslag/ønsker til nye kandidater
kan rettes til styret.

Klubba
Dessverre blir det et litt forsinket og forkortet
utgave av Klubba denne gangen. Lover å komme
sterkere tilbake i februar!

Klubben på internett
www.trekkferje.net
Vi minner om våre nettsider som stadig er under
utvikling. Vi håper mange benytter seg av sidene
og spre gjerne informasjonen om siden videre.
Håper å få i gang et diskusjonsforum/gjestebok i
løpet av relativt kort tid. Ellers tar vi gjerne mot
innspill på ting som kan gjøres annerledes eller
bedre.

Julemøte / julebord
Vi gjentar den store suksessen fra i fjor og inviterer til julemøte/julebord i garasjen til Asbjørn.
Onsdag 14/12 kl. 19.00
Det blir masse god mat, gode historier,
utlodning og felles hygge med forhåpentligvis
litt julestemning :)
Pris per person kr. 100,Påmelding til Stein senest 9. desember.
VEL MØTT!
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Returadresse:
Jarl Erland
Brennåsveien 8
4647 Brennåsen

Ny partner for LMK Forsikring
LMK Forsikring blir et eget merkenavn fra
1.1.2012, og vil levere de anerkjente LMKforsikringene i tillegg til så å si alle typer
øvrige forsikringer – inkludert livsforsikring. Når du på nyåret ringer til oss, vil
du høre: ”God dag, og velkommen til LMK
Forsikring. Hva kan jeg hjelpe deg med?”
- Vi tror dette vil skape en høyere grad av identitet og trygghet, sier styreleder i LMK, Sven
Olav Szallies. - Ikke minst for at LMK Forsikring
vil være et kvalitetsmerke som vil følge deg
i årene fremover. Og det gjelder ALLE typer
skadeforsikringer som hus, hytte, reiseforsikring, båt, livsforsikring osv…
Hvilke endringer vil medlemmene oppdage?
- For å ta kjøretøy og vilkår så er Blivende
Klassiker tilbake for MC-folket, sier en tydelig
fornøyd Sven Olav Szallies. - I tillegg skal alle
bilmerker og modeller inkluderes i ordningen
som for BK vil være for kjøretøy mellom 15 og
30 år. Eiere av tunge kjøretøy vil også oppleve
mange fordeler med den nye avtalen.
Hvorfor valgte LMK en type selskap som WaterCircles Norge AS fremfor Tennant og de andre
tilbyderne?
- Vi følte at WaterCircles var det selskapet som
kom oss raskt i møte, og som klart viste at de
skjønte klubbmedlemmenes behov. Dette er
et selskap som fra før har erfaringer med flytting av store forsikringsporteføljer som vår, noe
som gir en ekstra trygghet. De har en god og
langsiktig kontrakt med if… som er et av Norges
aller største forsikringsselskap som blir den
egentlige forsikringsgiver og risikobærer, understreker LMKs styreleder.
- Vi er også sikret en garantiprovisjon som øker
hvert år. At sjefen sjøl er medlem i en LMKklubb, og dermed vet hva vi motorhistoriske
kulturbevarere holder på med er jo i seg selv
svært positivt!
LMK eier porteføljen – altså kundene. Men hvordan merker disse selve overgangen?
- Vi er en seriøs organisasjon, og viser til at
den eksisterende avtalen med Tennant til og
med 31.12.2011 skal følges. Alle må likevel
informeres om LMKs nye samarbeidspartner.
I utgangspunktet flytter medlemmene over til
den nye ordningen uten å merke noe særlig til
dette.

Vår nye samarbeidspartner vil uansett kontakte
alle for å gi god informasjon, og for å besvare
eventuelle spørsmål.
De som ønsker å fortsette i Tennant, kan
selvfølgelig reservere seg mot flytting. Medlemmer i klubber som ikke ønsker å bli oppringt av
vår samarbeidspartner kan også kontakte LMK
for å reservere seg mot dette.
Merk likevel at medlemmene primært kommer til å betale lavere premier enn før. I hvert
fall ikke mer! Grunnen til denne hyggelige
opplysningen er at vår gruppe har en lavere
skadeprosent enn Ola og Kari Nordmann generelt, i tillegg til at WaterCircles Norge AS har
som et uttalt mål at Totalkunder i LMK Forsikring skal være de mest fornøyde kundene.
- Flere detaljer vil komme jevnlig i klubbladene
utover høsten. Følg også med på www.lmk.no,
oppfordrer Szallies.
Hva med den direkte kontakten med klubbene?
- Som i fjor høst, vil det også denne høsten bli
avholdt et forsikringsseminar. Her vil deltakerne
få vite det meste, både om de enkelte produktene mht vilkår og priser, og selve flytteprosessen i tillegg til veien videre utover i 2012.
Hva er våre største utfordringer?
- Det tror jeg må være å gi en jevn og grundig
informasjon ut til medlemmene og klubbene,
sier LMKs styreleder Sven Olav Szallies. - I
tillegg til et tett samarbeid med vår nye forsikringspartner må vi også ha et godt samarbeid med alle klubbene og medlemsbladene.
Dette er tross alt den største fordelen via LMK
det enkelte klubbmedlem har tilgang til!

