Mødereferat - bestyrelsesmøde i HMS
Mødedeltagere

Uffe Madsen (UM) - afbud
Søren Duun (SD)
Thomas Bakke Jacobsen (TBJ)
Torben Nielsen (TN)
Mogens Høj (MH)

Sted

Comwell, Korsør

Tidspunkt

Tirsdag d. 25/8-20 kl. 17:00 – 21:00

1. Referat seneste møde

Godkendt

2. DASU/HU/BU

Covid 19
DIF/DASU forhandler med myndigheder.
Motorsporten er med i nye forhandlinger om
restriktioner
Repræsentantskabsmøde
Der skal vælges nyt medlem til DASU’s bestyrelse.
Der er endnu ikke sat navn på.
Vi peger igen på Nikolaj Fuhrmann som formand for
BU

3. Banesportsgruppen

Rudskogen er aflyst af norske myndigheder grundet
corona.
Hjælp til kørere, der har penge til gode hos
færgeselskaber. DASU’s rejseforsikring dækker
formentlig. De enkelte kørere skal søge dækning
igennem deres egen klub.
Indbetalte tilmeldingsgebyr returneres fra Norge
Ring Djursland – Bliver kørt med restriktioner. Lige
nu for få tilmeldinger. Vi satser på at løbet afvikles.
Ring Knutstorp – Forventes afviklet med
restriktioner.
• Max. 3 personer pr. bil
• Vagt ved indgangsport
• Armbånd til deltagere
• Afstand – håndsprit
Løbskalender 2021 – dialog med banerne
Torben og Thomas har opgave og ansvar
Reglementer 2021 – afleveres senest 15. aug. –
• Dæk i formelklasse –
• Tabel med formelbiler ændres

Mødereferat - bestyrelsesmøde i HMS
Forslag om oprettelse af grp. 1 klasse drøftet
Der kan deltage grp. 1 og 1+ biler i de nuværende
klasser.
Der er ikke forslag om indarbejdelse af separat klasse
i reglement 2021.
4. Hillclimbgruppen

Munkebjerg Sprint og Hillclimb -Fine
arrangementer på trods af restriktioner.
Kørerne var glade for den nye prøve lørdag.
Der var 2 uheld lørdag. Heldigvis kun materiel skade
Rallyudvalg var på besøg med 2 personer. Der er
indsendt rapport fra de 2 til Rallyudvalget.
Hillclimbgrp.ikke enig i rapportens indhold.
Der arbejdes på løbskalender 2021.
Reglementer 2021 vil formentlig være uændret.

5. Info medlemmer

Ingen bemærkninger.

6. Økonomi

Udsættes til næste møde – forventet underskud kr.
80.000 bliver nok lidt mindre. Afhænger af Knutstorp.

7. Klubforhold

Præmiefest overvejes (Det er senere besluttet, at
aflyse præmiefest 2020 – Pokaler/medaljer/blomster
afleveres ved løb på Knutstorp).
Klubmøder overvejes.

8. Eventuelt

Intet til dette punkt.

9. Næste møde

Comwell, Korsør d 3. november 2020 kl. 17:00

