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1. Godkendelse af referat

Godkendelse og underskrift af mødereferat fra det senest afholdte
bestyrelsesmøde.

2. Klubforhold

HMS afholder generalforsamling den 16. februar 2019 i Nærum. Der
startes med generalforsamling kl. 10.00, frokost 12.00-13.00, 13:0014:00 indlæg om motorsport. Derefter er der mulighed for at de enkelte
klasser kan aftale et møde.
Ved generalforsamling er Søren Duun og Thomas Bakke Jacobsen på
valg. De er begge villige til genvalg. Thomas Bakke Jacobsen kan ikke
være til stede, men han bekræfter overfor bestyrelsen, at han stiller op
igen.
Der ønskes yderligere 2 medlemmer valgt ind i bestyrelsen. Der er sat
navne på og de pågældende personer spørges.
Der afholdes klubmøde i Nærum den 3. december. Henrik Carlsen
gennemgår ændringer af reglementer og Søren Duun fortæller om
ændringer i HU.
Den årlige indberetning til DIF af medlemstal er klaret af Uffe Madsen
Der er afholdt præmiefest på Vissenbjerg Storkro med 120 deltagere. Der
er enighed om at der igen i 2019 afholdes præmiefest samme sted.

3. Banesportsgruppen

Løbskalender for baneløb 2019 er fastlagt og kan ses på DASU’s
hjemmeside. Løb for historiske klasser og Youngtimere kan ses på
HMS.dk.
Der er testdag på FDM Sjællandsringen den 13. april og formentlig på
FDM Jyllandsringen ligeledes i april. Yderligere information sættes på
hjemmesiden.
I 2018 har der været et fast hold dommere ved Danish Masters løbene.
Det samme vil være tilfældet i 2019. Det faste hold udvides til 4
dommere som deles om løbene.
Der er et ønske om at få live streaming fra afslutningsløbet på Ring
Knutstorp. Mogens Høj undersøger muligheder.
Reglementsændringer er tilgængelige på DASU.dk
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4. Hillclimbgruppen

Løbskalender for 2019 er delvis fastlagt. Der kan ske
ændringer/tilføjelser for arrangementerne den 25. maj på Sjælland og den
28. september i Jylland. Datoer kan ses på HMS.dk.
Reglementsændringer er tilgængelige på DASU.dk. Det er besluttet, at
ikke-modificerede biler, der kører i klasserne i A. Standard skal have en
vægt/effekt på over 6 kg/hk. Biler med vægt/effekt på 6 kg/hk eller
mindre deltager i klasserne med modificerede biler.
Hillclimbgruppen finder det nu nødvendigt med en erstatning for
gruppens campingvogn. Der arbejdes på at finde en løsning. Der er afsat
midler til anskaffelse af en sekretariatsvogn.

5. Info til medlemmer

Hjemmeside
Divisionsresultater bør fremgå på hjemmesiden. Der er p.t. kun gengivet
resultater i DASU-mesterskabet.
Facebook
Der er registreret 922 brugere på HMS-siden på facebook. Siden kunne
bruges noget mere.
Nyhedsbrev
Som tidligere oplyst udsendes nyhedsbrevet hver anden måned. Det er
dog besluttet, at udsende et nyhedsbrev i december.

6. Økonomi

Banesporten bidrager med ca. kr. 50.000 i 2018 og Hillclimb med ca. kr.
65.000. Når der tages højde for kontingentindtægter, klubaktiviteter og
administration forventes det samlede resultat for klubben at blive et
overskud på ca. kr. 105.000.
Budget for 2019 er endnu ikke helt på plads.

7. DASU

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i DASU den 16. november
2018. Der blev ikke vedtaget regelændringer, der umiddelbart vedrører
klubbens aktiviteter.
Til BU blev Nicolaj Fuhrmann genvalgt som formand. Tommy Dam
Kieffer var opstillet til BU. Han blev ikke valgt ind, men blev suppleant.
Asfaltsektionen består herefter af Jonas Waldgren Larsen, Mikkel
Mikkelsen og Lars Vendelbo.
Søren Duun har tidligere siddet i RU. Han har valgt at stoppe i RU. Han
vil gerne bruge mere tid på HU, hvor han bliver formand. Henrik
Carlsen, som hidtil har været formand, er stadig med i HU. Han vil
primært beskæftige sig med tekniske spørgsmål.
HU vil gerne trække på klasserepræsentanter. De historiske klasser har
haft svært ved at finde personer, der vil påtage sig hvervet som
klasserepræsentant For at løse problemet med de manglende
klasserepræsentanter vil HU komme med forslag til ændring af regler for
valg af klasserepræsentanter og deres ansvar og rettigheder. Thomas
Bakke Jacobsen og Søren Duun udarbejder udkast til ændrede regler.
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8. Eventuelt

Den etablerede hjemmeside for Danish Masters Racing Festival på FDM
Jyllandsringen nedlægges. Den bruges tilsyneladende kun i begrænset
omfang. Simon Duun gemmer hjemmesiden.
Banesportsgruppen i HMS deltager sammen med FDM DTC på
udstillingen Motorshow i Herning først i april. Uffe Madsen og Mogens
Høj vil være til stede på standen. Gulvtæppe fra sidste år genbruges. Uffe
Madsen tager det med til Herning. Der vil muligves være behov for at
anskaffe roll-up bannere. De bannere, der blev anvendt sidste år, kan
formentlig ikke anvendes.
Hillclimbgruppen var med på udstillingen i 2018. Gruppen har besluttet
ikke at være med i 2019.

9. Næste møde

D. 28. januar 2019 kl. 17:00 - Comwell Korsør

Korsør, den 28. januar 2019

Mogens Høj

Uffe Madsen

Thomas Bakke Jacobsen

Finn Kristensen

Søren Duun

