Generalforsamling lørdag den 16. februar 2019
Bestyrelsens beretning
Indledning

2018 var igen et fint år for HMS med gode arrangementer og et
tilfredsstillende økonomisk resultat.

Organisation og
bestyrelsesarbejde

Ledelsen i HMS består udover bestyrelsen af Banesportgruppen og
Hillclimbgruppen. De 2 grupper er repræsenteret i bestyrelsen med hver sin
formand. De 2 grupper er hver især ansvarlige for planlægning, afvikling og
økonomi i de 2 grupper. Bestyrelsen bestod i 2018 af 5 medlemmer.
medlemmer.

Medlemsudvikling

HMS har ifølge de officielle tal fra DASU et uændret antal medlemmer i
forhold til 2017. Vi kan glæde os over, at antal aktive banelicenser er steget
til 216 i forhold til 211 i 2017. HMS er endvidere den klub med næst flest
aktive rallylicenser i DASU. Der er registreret 92 aktive rallylicenser.

Økonomi

Det samlede regnskab for 2018 viser et overskud på kr. 56.072. Det er kr.
45.000 bedre end budgettet og væsentligt bedre end det realiserede resultat
for 2017.
Baneløb
Løbet på FDM-Jyllandsringen gav et flot resultat på kr. 78.000. Det fine
resultat kan tilskrives to forhold. Forsikringsselskabet Aros betalte kr.
50.000 for et sponsorat, og løbet tiltrak flere tilskuere end forventet.
Afslutningsløbet på Ring Knutstorp gav også et flot resultat. Det blev på kr.
53.900,-, som nok skal reduceres med en forventet reparation på et autoværn
til et forventet beløb på kr. 14.000. Træningen på Sturup og juniløbet på
Ring Knutstorp gav begge underskud. Underskuddet på Sturup var forventet.
Juniløbet på Ring Knutstorp var placeret på et uheldigt tidspunkt med løb
flere weekender i træk. Efter fradrag af udgifter til officials og udgifter til
Materialer og inventar udgør det samlede resultat kr. 48.800.
Hillclimb/Sprint
Hillclimbgruppen har i 2018 tilstræbt at begrænse udgifter, hvor det var
muligt. Det har sammen med indtægter for annoncer på sponsorater
resulteret i et pænt overskud. Arrangementet på Sjællandsringen gav som det
eneste et underskud på kr. 29.000. I opgørelsen for Hillclimb/Sprint er
hensat kr. 60.000 til køb af sekretariatsvogn og en målportal. Det samlede
resultat for Hillclimbgruppen udgør herefter kr. 19.000.
Klubaktiviteter og administration indgår i regnskabet med et underskud på
kr. 11.700.
Ved årets udgang udgør klubbens egenkapital kr. 442.000.

1

Generalforsamling lørdag den 16. februar 2019
Hillclimb/Sprint

Der er afholdt et kursus i Svendborg i april, og der er derefter afholdt 6
løbsarrangementer, hvilket er et mindre end i 2017. Det var desværre ikke
muligt at gennemføre arrangementet ved Gl. Skørping da det ikke lod sig
gøre at finde en dato der passede for Gl. Skørping og HMS,
De 6 løb afvikles som en mesterskabsserie for alle, der ønsker at køre
Hillclimb/Sprint uanset klub.
Munkebjerg Hillclimb var igen 2018 det største arrangement. Der var ca.
100 deltagere tilmeldt, og på trods af dårligt vejr var der mange tilskuere.
Dansand Classic Sprint, som afholdes i forbindelse med Automania
Silkeborg, er et af de tilbagevendende arrangementer på løbskalenderen for
Hillclimb/Sprint. Arrangementet afholdes sidst i august og var igen et godt
arrangement med det forventede antal biler og mange tilskuere.

Baneløb

Sæsonen startede med et træningsarrangement løb på Sturup Raceway i
april. Antal deltagere levede ikke helt op til forventningerne.
Årets første løbsarrangement i Danish Masters blev afviklet på FDM
Jyllandsringen først i maj. Et godt arrangement med fin kørsel og flere
tilskuere end forventet. Der var tilmeldt ca. 145 deltagere i bilklasserne.
Som tidligere omtalt blev der ikke kørt Danish Masters på Padborg Park i
2018. HMS valgte i stedet at afvikle en afdeling af Danish Masters på Ring
Knutstorp først i juni. Dette løb var imidlertid placeret for tæt på andre
arrangementer, og det kunne tydeligt ses på deltagerantallet.
I 2018 blev der afviklet et jubilæumsarrangement på Anderstorp i anledning
af 50 års jubilæum for banens etablering. I den anledning var der inviteret til
et løb for historiske formel biler. De danske formelkørere ville gerne deltage
i dette arrangement. Da løbet på Anderstorp faldt sammen med Danish
Masters på Ring Djursland, blev der afviklet en afdeling af Danish Masters
for historiske formelbiler ved GP på FDM Jyllandsringen, hvor der deltog 22
historiske formelbiler.
Danish Masters på Ring Djursland var et fint arrangement, men fraværet af
de historiske formelbiler kunne ses på antal deltagere.
Afslutningsløbet på Ring Knutstorp havde besøg af flere udenlandske
deltagere. Der var tilmeldt 127 deltagere. Det var som de foregående år en
fin finale på årets Danish Masters.
Youngtimerklassen har i 2018 igen kørt 7 løb i serien. Udover de nævnte
Danish Mastersløb har Youngtimerne kørt mesterskabsafdelinger på
Padborg Park 2 gange og en gang på Ring Djursland.
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DASU

HMS er den næststørste klub under DASU. Derfor finder klubbens
bestyrelsen det naturligt, at HMS arbejder for størst mulig indflydelse på de
historiske klasser og Youngtimer. HMS er repræsenteret i DASU’s
bestyrelse, BU og i HU.

Hjemmeside og
Facebook

Klubbens hjemmeside har i 2018 været udsat for et større nedbrud som følge
af hacking. Webmastes har ydet et stort arbejde i at få hjemmeside til
fungerer igen. Det kostede ca. kr. 30.000 i programmering for at få
hjemmesiden op at køre. Der sker stadig en løbende tilretning, hvor det
findes nødvendigt.
I 2016 blev der oprettet en facebookside for klubben. Siden har p.t. ca. 985
melemmer. Medlemmerne må gerne bruge hjemmesiden noget mere.

Medlemsmøder

Inden sæsonstart 2018 blev der afholdt klubmøder i Dansk Veteranbilklubs
lokale i Nærum. Ved de seneste møder i Nærum har der været et begrænset
fremmøde.
I februar blev klubbens generalforsamling afholdt på Vissenbjerg Storkro. I
forbindelse med generalforsamlingen var der foredrag ved John Nielsen,
som er den første dansker, der har vundet på Le Mans. Det var et spændende
indlæg fra en af dansk motorsports største navne.
Der blev afholdt præmiefest for både banesporten og hillclimb/sprint først i
november på Vissenbjerg Storkro. Arrangementet var en succes med ca. 120
fremmødte.

Officials

Banesportsudvalget i DASU havde besluttet at en stor del af uddannelse af
officials fremover ligger i klubberne. Det er helt i overensstemmelse med
klubbernes ønsker. Uddannelse af officials afvikles sammen med ASKHedeland.
Klubbens officials har sammen med officials i ASK-H været med til at
afvikle CHGP. Flere officials har på egen foranledning hjulpet til i andre
klubber. Det sætter vi pris på. Det gør klubbens officials bedre.
I 2018 har vi set resultat af tøjudvalgets arbejde for at få anskaffet
officialstøj. Resultat er blevet flot.

Det kommende år

I 2019 vil Hillclimbgruppen starte op med et kursus ved Svendborg.
Sæsonen byder på gammelkendte løbsarrangementer som Gl. Skørping,
Munkebjerg weekenden med sprint lørdag og Hillclimb søndag samt
Dansand Classic Sprint i Silkeborg. Der skal endvidere afvikles et
arrangement på Sjælland og et i Jylland i september.
Gruppen har stadig et ønske om at tilknytte flere personer til gruppen. Evt.
interesserede må meget gerne henvende sig til Søren Duun.
Danish Masters afvikles i 2019 på 4 afdelinger som hidtil. Der afholdes
arrangementer på FDM Jyllandsringen, på Padborg Park, på Ring Djursland
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og på Ring Knutstorp. Det er en stor glæde, at der igen afvikles et Danish
Masters på Padborg Park. Historisk 65 afvikler en Danish Masters afdeling
på FDM Jyllandsringen ved GP. Klassen kører med på Ring Djursland.
Dette bliver dog et ikke tællende løb. Det giver så mulighed for at
eksperimentere med løbsafviklingen efter klassens ønske.
Youngtimerne har 2018 haft lidt færre biler, der har deltaget i mesterskabet.
Dette skyldtes bl.a. afgang til Super Cup. Det forlyder, at der vil være flere
biler i klassen i 2019. Det forventes at nogle af de kørere, der flyttede til
Super Cup vender tilbage til Youngtimer og der forventes tilgang af nye
kørere.
I 2018 blev der indført 2 nye klasser Historisk 90 og CCC/Classic Car Cup.
Al begyndelse er svær og det må også erkeendes i forbindelse med de 2
nævnte klasser. Der har ingen kørere været i CCC og der har kun været
ganske få biler i historisk 90. Begge klasser fortsætter dog i 2019. Det
forventes at historisk 90 får tilgang af nye biler. Klassen CCC ændrer navn
til Youngtimer Classic.

Tak til

Tak til alle der har deltaget i de historiske klasser og i Youngtimere og tak til
officials og alle, der har gjort en indsats for klubben i 2018.

Historisk Motor Sport Danmark
Bestyrelsen
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