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1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt
fra sidste møde

2. Orientering siden
sidste
bestyrelsesmøde

Klubforhold:
Sidste frist for indbetaling af kontingent for 2017 er den 10. januar. Det er
derfor p.t. ikke muligt at opgøre antal indmeldte medlemmer i klubben.
Banesportsgruppen:
Ved klubmødet den 28/11-16 havde vi besøg af Carsten Frimodt og Ole
Vejlund. Carsten Frimodt holdt et foredrag om Ronnie Petersson, Reine
Wisell og Ole Vejlund. Det var et spændende indlæg, og det blev fint
suppleret af Ole Vejlund.
Aftenen sluttede med et fint indlæg af generalsekretær Ture Hansen om
forsikringer.
Den 1/12-16 var der indkaldt til møde på Hotel Comwell, Korsør om brug
af dataloggere med Kørerforeningen for Youngtimere, klasserepræsentanten, Historisk Udvalg, Banesportsudvalget og Bo Stentved. Bo Stentved
skal evt. varetage kontrol og udlæsning af resultater fra dataloggere.
Der blev præsenteret et forslag med gradvis implementering af en
dataloggerløsning og en løsning med dataloggere i alle YT-bilerne i 2017.
Den gradvise implementering er primært begrundet i økonomi, men vil
give teknisk kontrol mulighed for at vælge måling på udvalgte biler. Den
total loggerløsning vil i større udstrækning give lige vilkår for alle deltagere
i klassen.
Kørerforeningen skulle efterfølgende drøfte muligheden for evt. at
finansiere en løsning med brug af dataloggere i samtlige biler i 2017.
Kørerforeningen skulle melde tilbage inden for 14 dage.
De tekniske og sportslige reglementer for de historiske klasser og
Youngtimere er afleveret til BU og HU. Reglementerne for 2017 forventes
præsenteret først i januar måned.
Løbskalenderen for 2017 forventes at være endelig. Træningsdagen den
29. april sammen med MSCC ligger ikke hensigtsmæssigt. Det undersøges
om der er mulighed for at annullere træningsdagen eller evt. bruge dagen til
trackday eller lignende.

Der er indkaldt til klubmøde den 9. januar. Aftenens emner vil primært
være løbskalender og reglementer.
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Vejsportsgruppe:
Løbskalenderen for Hillclimb/Sprint er nu fastlagt. Løbsdatoerne fremgår
på klubbens hjemmeside. Der køres i 2017 syv arrangementer. Et på
Sjælland, et på Fyn og fem i Jylland. Der afvikles endvidere et
kursusarrangement på Fyn i april måned.
Reglementer for Hillclimb/Sprint for 2017 er udarbejdet. Kørerne skal
adviseres om, at der skal udarbejdes burcertifikat for alle bure, der ikke er
forsynet med valid godkendelse fra fabrikanten.
Som tidligere nævnt er det aftalt, at Vejsportsgruppen anskaffer en ny
sekretariatsvogn i 2017. Pengene til vognen er bevilget, og gruppen
undersøger muligheder inden for det bevilgede budget.

Webmaster Hjemmeside
Flere medlemmer har ikke haft mulighed for at læse referater på
hjemmesiden. Det er besluttet at alle – uanset om de er medlemmer ikke –
kan læse alt indhold eller på hjemmesiden. Webmaster foretager den
nødvendige ændring. Man skal stadig logge-ind på Forum, får at kunne
skrive og svare på indlæg. Log-in oprettes på hjemmesiden.
DASU forhold
Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus blev klaret inden frokost.
De væsentligste ændringer til vedtægter og reglement var indskrivning af
Disciplinærudvalget og ændringen af ansvar for sikkerhedsteknik for
historiske klasser. Ansvaret ligger nu i HU.
Uffe Madsen blev genvalgt til DASU’s bestyrelse, Søren Duun blev
genvalgt til RU og Nikolaj Fuhrmann blev genvalgt som formand for BU.
Troels Kock Nielsen bliver formand for Disciplinærudvalget.
Rally Monte Carlo Historique
HMS er blevet bedt om at stå for teknisk kontrol af biler, der starter fra
København i Rally Monte Carlo Historique. Klubben stiller med tre mand.
Teknisk kontrol sker den 25. januar ved Sommers Bilmuseum i Nærum.
Bilerne starter samme sted den 26. januar kl. 11.00.

3. Økonomi 2016

Udkast til årsrapport blev gennemgået. Der blev foretaget mindre
ændringer. Årets resultat forventes at blive et overskud på ca. kr. 20.000,
hvilket er i overensstemmelse med budgettet. Baneløbsgruppen kommer ud
med et underskud på forventet kr. 14.000,-. Vejsportsgruppen forventes at
bidrage med et overskud på ca. kr. 42.000. Heraf forventes kr. 20.000 at
indgå i finansiering af ny sekretariatsvogn.
Klubbens budget for 2017 er udarbejdet, og der forventes et samlet
overskud for klubbens aktiviteter på kr. 10.000.

4.

Kommende
arrangementer

Der afholdes klubmøde i Nærum den 9. januar. Løbskalender og
reglementer gennemgås og kommenteres.
Der afholdes informationsmøde for historisk motorsport den 26. januar
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på Blommenslyst Kro. Henrik Carlsen og Søren Duun fra Historisk Udvalg
gennemgår udfærdigelse af vognbøger, appendix k og reglementer. Mødet
er både for Hillclimb/Sprint og historisk banesport.
Der afholdes igen klubmøde den 6. marts i Nærum. Aftenens program
følger senere.
Klubbens officials holder den årlige ”julefrokost” den 20. januar.
Arrangementet afholdes sammen med officials fra ASK-Hedeland.

5. Generalforsamling

Indkaldelsen er udarbejdet og udsendes snarest.
Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Troels Kock
Nielsen. Der er to mulige emner. De er lige kvalificerede. Mogens Høj
kontakter dem.
Beretningen er under udarbejdelse.
Udkast til årsrapport er gennemgået og vil blive færdiggjort med mindre
ændringer.
Kontingent for 2018 vil være uændret i forhold til 2017.
Programmet for generalforsamlingen vil være
Kl. 12.00 - Spisning
Kl. 13.00 - Generalforsamling
Kl. 15.00 – Foredrag af DASU’s formand Bent Mikkelsen om Rally Monte
Carlo Historique.

6. Evt. og næste møde

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.
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