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Mogens Høj startede mødet med at byde velkommen til Ulrich Andersen som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad. 1:

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2016 blev godkendt
uden bemærkninger.

Ad. 2:

Orientering siden sidste bestyrelsesmøde
Klubforhold
Generalforsamlingen blev afviklet på Strøjers Bilsamling lørdag den
27. februar 2016, hvor vi blev godt modtaget af Jørgen Strøjer og vist
rundt på samlingen.
Efter frokosten havde HKH Prins Joachim et indlæg om arbejdet i
Historic Commission i FIA.
Samlet set var det et godt møde, men deltagerantallet levede ikke helt
op til de forventninger, vi havde sat.
Mogens oplyste, at der siden sidste bestyrelsesmøde er afholdt et
klubmøde i Nærum den 7. marts 2016, hvor kommende baneløbssæ-
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son blev drøftet, og hvor der bl.a. var indlæg ved Henrik Carlsen fra
HU og Nicolaj Fuhrmann fra BU.
Uffe oplyste, at der endnu ikke har været muligt at finde sponsorer til
Danish Masters løbsserien, men at der er dialog med et par mulige
sponsorer.
Uffe oplyste, at medlemsantallet på nuværende tidspunkt stort set
svarer til antallet af medlemmer på samme tidspunkt i 2015.
Den aftalte informationsfolder om HMS er nu trykt, og den blev af
Uffe uddelt til bestyrelsesmedlemmerne. Det er en folder i A4 format, som er foldet 2 gange. Den beskriver de aktiviteter, der i dag
finder sted i HMS. Det er hensigten, at folderen skal spredes mest
muligt og være en inspiration til interesserede for historisk motorsport.
Banesportsgruppen
Mogens oplyste, at den planlagte træningsdag på Knutstorp sammen
med MSCC den 23. april endnu ikke er fuldtegnet.
Danish Masters Racing Festival på FDM Jyllandsringen den 7-8. maj
er første afdeling af årets mesterskab for de historiske klasser, og anden afdeling for YT. Ud fra de tilmeldinger, der er indkommet på
nuværende tidspunkt, ser det ud til at være stor interesse for løbet.
Derefter afvikler HMS løb på Sturup den 11-12. juni, hvor der afvikles mesterskabsløb for 71-klassen u/1300 ccm og YT. Derudover afvikles der heats for 71-klassen o/1300 ccm og 76/81 klassen. Endelig
afvikles der også DEC mesterskabsløb.
Troels orienterede om afholdt møde i YTCC.
Mogens, Troels og Uffe har d.d. deltaget i møde i Danish Masters
Gruppen, hvor Mogens nu er indgået i præsidiet i stedet for Uffe.
Gruppen, som er ansvarlig for afvikling af Danish Masters 2016,
består udover nævnte 3 medlemmer fra HMS af Karsten Lemche fra
ASKH.
Efter aftale med FDM-DTC fremskaffer HMS til Jyllandsringens GP
2016 et felt bestående af 1965 GT/GTP biler. Der er tale om et invitationsløb med biler af høj klasse for at være med til at markere banens 50 års jubilæum.
Vejsportsgruppen
Søren orienterede om den kommende sæsons løb, hvor mesterskabet
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i 2016 er reduceret til 6 løb, hvilket er 1 mindre end i 2015.
Inden sæsonstarten med banesprint på Jyllandsringen som en del af
Danish Masters Racing Festival, blev der lørdag den16. april afholdt
kursus for nye deltagere. Der deltog 16 begyndere på kurset.
Inden sommerferien afvikles Hill Climb i Gl. Skørping den 11. juni
2016.
Webmaster
Det ændrede layout af hjemmesidens forside er blevet taget godt
imod af medlemmerne, der også har rost tiltaget med præsentation af
medlemmernes biler på hjemmesiden.
For at øge aktiviteten på hjemmesiden blev det aftalt, at der så vidt
muligt fremover skal skrives om afholdte løb og andre begivenheder,
ligesom det skal sikres, at der lægges fotos ind fra løbene.
DASU forhold
Det blev aftalt, at relevante nyheder, som bringes i de ugentlige
DASU Nyhedsbreve, fremover også bringes på HMS’ hjemmeside.

Ad. 3:

Økonomi
Balance pr. 13. april 2016 blev udleveret af Uffe og drøftet.
Indtægterne stammer stort set alene fra kontingentbetalinger, og både
indtægter og udgifter svarer til forventningerne.

Ad. 4:

Medlemskategorier
DASU’s nye ”Almindelige medlemskab”, som afløser det hidtidige
”Begrænsede medlemskab” blev drøftet.
HMS’ generalforsamling besluttede, at dette medlemskab fremover
skal koste 200 kr. pr. år, hvoraf de 100 kr. går til DASU.
Der kan ikke indløses kørerlicens på dette medlemskab, men det kan
anvendes af officials og personer med interesse for motorsport, og
disse medlemmer får tilsendt DASU’s medlemsblad ”Autosport” 6
gange årligt.
Det blev besluttet, at HMS vil gøre en indsats for at markedsføre
denne medlemstype. Det kan f.eks. være til tidligere aktive medlemmer eller andre, som har interesse for historisk motorsport uden selv
at udøve den. Alene udsendelse af Autosport er attraktivt for disse
medlemmer. Derudover får de adgang til HMS’ lukkede forum på
hjemmesiden og mulighed for at deltage i klubmøderne.
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De nye foldere skal være inspiration til at tegne dette medlemskab,
ligesom HMS vil tage kontakt til tidligere aktive medlemmer for at
opfordre til at tegne medlemskabet.
Hjemmesiden vil blive tilrettet, således at indmeldelse kan ske på
samme måde som aktivt medlemskab.

Ad. 5:

Bestyrelsesmøder
Med endnu et medlem i bestyrelsen fra det vestlige Danmark var det
relevant at drøfte, hvor fremtidige bestyrelsesmøder bør afholdes af
hensyn til tidsforbrug og kørselsudgifter for bestyrelsesmedlemmerne.
Det blev aftalt, at det kommende års 6 bestyrelsesmøder afholdes
med 4 møder i Brøndby og 2 på Fyn.

Ad. 6:

Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt på dagsordenen.

Næste møde blev fastlagt til mandag den 6. juni 2016, og afholdes i Brøndby.

For referatet
Uffe Madsen

Godkendt af:

___________________
Ulrich Andersen

________________
Søren Duun

________________
Mogens Høj
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Finn Kristensen
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Troels Kock Nielsen
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