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Mødedeltagere Torben Nielsen (TN) 

Mogens Høj (MH) 

Søren Duun (SD) 

Kia Witthøfft (KW) 

Uffe Madsen (UM) 

 

Fraværende Thomas Bakke Jacobsen (TBJ) 

 

Sted Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

 

Tidspunkt Tirsdag den 20. december 2022 kl. 17.30 - 21.00 

 

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2022 blev godkendt 

uden bemærkninger. 

 

2. Klubforhold Det blev besluttet at afholde kommende generalforsamling lørdag 

den 25. februar 2023. 

Mødet afholdes på Sjælland, og den nærmere placering fastsættes 

snarest muligt. 

Emner til indlæg inden generalforsamlingen blev drøftet. 

 

UM oplyste, at det officielle medlemstal i HMS i 2022 er opgjort 

til 537, hvor antallet i 2021 var 531. 

 

3. Banesportsgruppen KW oplyste, at den årlige julefrokost for banesportsofficials, 

der afholdes i fællesskab med ASKH, er fastsat til fredag den 

20. januar 2023. 

 

MH oplyste, at TC/GT-91 klassen, der ikke kører om et DASU 

mesterskab, har forespurgt om de i stedet kunne køre om en 

HMS Cup som et åbent klubmesterskab. 

Bestyrelsen var positivt indstillet på forslaget, som 

Banesportsgruppen vil arbejde videre med.  

 
 

4. Hill Climb Gruppen UM orienterede om de planlagte løb i den kommende sæson, 

som består af 7 afdelinger, hvoraf HMS afvikler de 5 

afdelinger. De to afdelinger udenfor HMS afvikles af ASKH 

med et løb på Sjælland og HAMK med Nim Hill Climb. 

Der er et enkelt kalendersammenfald med banesporten lørdag 

den 26. august 2023, hvor der afvikles Classic Sprint i 

Silkeborg og Historisk Weekend på Ring Djursland. 

 

Sæsonen starter op med et møde med kørerne lørdag den 11. 

marts 2023 og kursus i Kolding lørdag den 22. april 2023. 

 
 

5. Info til medlemmer Hjemmesiden www.hms.dk 

I sin egenskab af webmaster for den nye hjemmeside 

præsenterede Sidsel Krarup det nye layout, som efter planen 

sættes aktiv sidst i december 2022.  

http://www.hms.dk/
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Nyheder i forhold til nuværende hjemmeside er 

• Medlemsforum er fjernet, idet alle debatter m.v. 

efterhånden foregår på Facebook. I stedet vil de seneste 

opslag på HMS’ lukkede facebookgruppe blive vist på 

hjemmesiden. 

• Alle henvisninger til DASU reglementer m.v. vises 

med link til www.dasu.dk, så der ikke skal ske løbende 

tilretninger på hjemmesiden. 

• Løbstilmeldinger vil fremover ske på DASU’s 

løbstilmeldingssystem, hvor der også sker betaling. 

Under det enkelte løbs præsentation på hjemmesiden 

vil der være link til tilmelding. 

 

SD foreslog, at www.munkebjerghillclimb.dk lukkes ned og 

overføres til den nye hjemmeside. 

Det blev aftalt, at SD aftaler dette med Sidsel Krarup. 

 

TN foreslog, at HMS opretter en Instagram konto for at 

profilere klubbens aktiviteter på dette medie, hvilket blev 

godkendt. 

 
 

6. Økonomi UM oplyste, at årets driftsresultat iflg. prognosen udviser et 

underskud på ca. kr. 35.000, hvoraf 25-års jubilæet, der ikke 

var budgetteret, tegner sig for kr. 27.000. 

Den øvrige afvigelse fra budgettet skyldes lavere antal 

deltagere til årets løb, end forventet. 

 

Budget for 2023 udarbejdes snarest muligt af 

Banesportsgruppen og Hill Climb Gruppen, og drøftes på 

næste bestyrelsesmøde. 

 
 

7. DASU / HU / BU / RU MH orienterede om sammensætningen af de nye udvalg i 

DASU. 

 

UM bekræftede, at han har påtaget sig at være formand for 

BU-Asfalt i 2023, og er i gang med at samle en gruppe på 3-4 

personer til at drive udvalget. 

 

SD oplyste, at historiske reglementer for 2023 er færdige, og 

vil blive drøftet på møde med deltagerne torsdag den 2. februar 

2023.  

 
 

8. Arrangementer TN oplyste, at HMS sammen med FDM Jyllandsringen har en 

stand på årets MotorShow i Herning den 3-5. februar 2023. 

Det er planen, at der skal være 6 historiske biler på standen, 

hvoraf den ene gerne må være en Hill Climb bil. 

Mulige emner til udstilling blev drøftet. 

 
 

9. Eventuelt UM oplyste, at en official har anmeldt en arbejdsskade, der er 

opstået ved efterårets løb på Ring Knutstorp. 

Skaden er anmeldt overfor forsikringsselskabet.  

http://www.dasu.dk/
http://www.munkebjerghillclimb.dk/
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10. Næste møde Næste møde er planlagt til mandag den 23. januar 2023. 

 

 

For referater 

Uffe Madsen 


