Referat fra generalforsamling i HMS
lørdag den 16. februar 2019 i Sommers Automobilmuseum, Nærum.

Formanden Mogens Høj bød de 43 fremmødte medlemmer velkommen.

1. Valg af dirigent.
Mogens Høj foreslog Troels Kock Nielsen til dirigent, og forsamlingen godkendte valget.
Troels takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at
dagsordenen svarede til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.
Mogens Høj aflagde bestyrelsens beretning, som forinden var lagt ud på foreningens hjemmeside,
og som er vedlagt i bilag 1.
Kaj Sørensen spurgte ind til baneløbet på Ring Djursland i 2019, hvor 65-klassen ikke er tællende
til mesterskabet, idet mesterskabsafdelingen i stedet afvikles i forbindelse med Grand Prix på
Jyllandsringen. KS argumenterede for, at løbet kunne være tællende, og at deltagerne i 65-klassen
så kan smide resultatet fra én afdeling væk, så kun fire afdelinger er tællende.
Mogens Høj takkede for forslaget, men det skulle i givet fald være beskrevet i de sportslige
afviklingsregler for 2019, hvilket ikke er tilfældet.
Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen og dirigenten konstaterede, at
beretningen var taget til efterretning.

3. Godkendelse af regnskabet.
Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab var inden generalforsamlingen lagt ud på
foreningens hjemmeside, og som er vedlagt i bilag 2.
Uffe Madsen gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 56.071,66.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet og dirigenten konstaterede, at
regnskabet var godkendt.

4. Valg af formand for bestyrelsen.
Mogens Høj blev valgt på generalforsamlingen i 2018 for en periode på 2 år, og er derfor først på
valg næste år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Som det fremgår af indkaldelsen, ønsker bestyrelsen at antal bestyrelsesmedlemmer fastholdes på
det nuværende antal på 6.
Dette ønske blev på dirigentens forespørgsel støttet af generalforsamlingen.
På valg var Søren Duun og Thomas Bakke Jacobsen, som begge var villige til at modtage genvalg.
De blev begge genvalgt uden modkandidater for en periode på 2 år.
Siden sidste generalforsamling havde bestyrelsen suppleret sig med Finn Kristensen, og Finn
ønskede ikke at fortsætte som medlem af bestyrelsen.
I stedet foreslog bestyrelsen valg af Jannik Sadolin til bestyrelsen. Jannik blev valgt uden
modkandidat.
Mogens Høj oplyste, at bestyrelsen overvejer at supplere sig med endnu et medlem til bestyrelsen i
løbet af året.

6. Valg af revisor samt suppleant for denne.
Tonny Petersen blev uden modkandidater genvalgt til revisor for det kommende år, og i lighed med
tidligere år blev der ikke valgt suppleant.

7. Godkendelse af budget.
Uffe Madsen udleverede og gennemgik budgettet for 2019, der er vedlagt i bilag 3.
Han oplyste, at budgettet er baseret på et uændret antal medlemmer og med de aktiviteter, som
formanden orienterede om i beretningen. Sponsoraftalen med Aros Forsikring, som blev indgået i
2018 er forlænget og indregnet i budgettet, og samtidig er der afsat midler til køb af ny
materielvogn til Hill Climb.
Der forventes i 2019 et driftsoverskud på kr. 25.000.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsatser i 2020, hvilket ligeledes blev godkendt.

Klubbens egenkapital er nu på over 550.000 kr., og bestyrelsen har overvejet tiltag for at øge
aktiviteterne. Der er overvejelser om at lave livestreaming fra udvalgte løb i 2019 – herunder
Danish Masters løb på Jyllandsringen og Ring Knutstorp, samt Munkebjerg Hill Climb og Dansand
Classic Sprint i Silkeborg. Omkostninger hertil er stadig ukendte og er ikke medtaget i budgettet.
Søren Duun orienterede mere præcist om livestreaming og de muligheder, det giver for profilering
af både løbene og af deltagerne. Han opfordrede samtidig interesserede, som har erfaring med
livestreaming, til at henvende sig for at være med til at sætte projektet i gang.

8. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

9. Eventuelt.
Jannik Sadolin gav en præsentation af sig selv og hans aktivitet i historisk motorsport.
Kia Witthøfft og Preben Skov Nielsen takkede Mogens Høj for hans store arbejde i
Banesportsgruppen og overrakte en buket blomster til Mogens.
Steen Pausbæk gjorde opmærksom på, at de gældende regler for dækning af officials omkostninger
i forbindelse med baneløb i Jylland ikke fuldtud dækker de faktiske udgifter. Mogens Høj gav
tilsagn om, at Banesportsgruppen vil se på spørgsmålet.
Med baggrund i det tætte samarbejde, der er mellem baneofficials i HMS og ASK-Hedeland,
undrede Steen Pausbæk sig over, at officials i HMS ikke inviteres til arrangementer i ASK-H.
Preben Skov Nielsen lovede at tage det op overfor ASK-H.
I lyset af, at udlejning af klubbens transpondere kun gav et overskud på kr. 2.000 i 2018, foreslog Ib
Rasmussen, at udstyret kunne sælges. Søren Duun argumenterede for, at transponderne i stedet
burde opgraderes med nye batterier m.v., så de er fuldt funktionsdygtige, og de kan bl.a. være til
nytte i Hill Climb i forbindelse med livestreaming med angivelse af aktuelle tider. Bestyrelsen
undersøger priser for opgradering.
Nicolaj Fuhrmann oplyste, at DASU’s Banesportsudvalg for nylig har haft møde med DASU’s
formand og generalsekretær, som ønskede, at BU forholder sig til den stigende interesse for
trackdays på baner, og bør overveje en lettere tilgang til banesporten. Fuhrmann opfordrede HMS til
at bidrage med forslag og aktiviteter, som understøtter en sådan udvikling, for at fastholde klubbens
ledende position i banesporten.
Steffen Sylvest opfordrede til afvikling af flere træningsdage, som tidligere var medvirkende til at
trække nye deltagere til banesporten.
Mogens Høj afsluttede med en tak til Finn Kristensen for hans arbejde i bestyrelsen, og glædede sig
over, at Finn fortsætter som webmaster.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede forsamlingen for god
ro og orden.
Mogens Høj takkede dirigenten for veludført ledelse.

Generalforsamlingen hævet.
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