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Mødedeltagere Torben Nielsen (TN) 

Mogens Høj (MH) 

Søren Duun (SD) 

Kia Witthøfft (KW) 

Thomas Bakke Jacobsen (TBJ) 

Uffe Madsen (UM) 

 

Fraværende Ingen 

 

Sted Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Tidspunkt Mandag den 23. januar 2023 kl. 17.00 - 21.00 

 

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmødet den 20. december 2022 blev 

godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Klubforhold Generalforsamlingen afholdes lørdag den 25. februar 2023 på 

Sommers Bilmuseum i Nærum med opstart kl. 12.00. 

Kandidater til valg blev drøftet. Til bestyrelsen er SD og TBJ på 

valg, og begge modtager genvalg. Steen Pausbæk har af 

personlige årsager ikke ønske om at fortsætte som revisor, og 

bestyrelsen undersøger mulighederne for afløser. 

Efter generalforsamlingen vil Jac Nellemann fortælle om hans 

motorsportskarriere. 

Indkaldelse til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden 

hurtigst mulig. 

 

Omkostningsgodtgørelse til officials har i en årrække ligget på 

kr. 250,00 pr. dag.  Det blev besluttet at hæve godtgørelsen til kr. 

300,00 pr. dag, hvilket er afstemt med ASK-Hedeland. 

Kørselsgodtgørelse fastholdes til kr. 2,50 pr. km. 

 

UM oplyste, at indbetaling af medlemskontingent for 2023 er ca. 

10% lavere, end tidligere år på dette tidspunkt – svarende til 

omkring 50 medlemmer. 

 

3. Banesportsgruppen TBJ orienterede fra møde i Baneløbsgruppen, som arbejder på 

at give deltagerne i mesterskabet den bedst mulige oplevelse 

ved løbene. 

 

TN oplyste, at der er afholdt møde med FDM-Jyllandsringen 

om Danish Masters Racing Festival, der er sæsonens første 

historiske weekend. 

I forbindelse med MotorShow i Herning i dagene 3-5. februar 

2023 har Jyllandsringen og HMS en stand med 6 udstillede 

biler, og her vil der være reklamering for løbet og historisk 

motorsport generelt.  

FDM-Jyllandsringen arbejder derudover på en øgning af 

markedsføringen for løbet. 
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Træningen på FDM-Sjællandsringen den 13. maj 2023 lægges 

ud på hjemmesiden snarest mulig. Tilmelding vil denne gang 

ske gennem DASU’s tilmeldingssystem, som også vil blive 

anvendt fremover. 

Tilmeldingsgebyr er fastsat til kr. 1.350,00 pr. deltager. 

 

Kalenderen for løb i 2023 blev drøftet, og generelt var der ikke 

tilfredshed med den sene sæsonstart, der er udskudt med 2-3 

uger i forhold til tidligere år.  

Løbenes placering skyldes pres på banerne, der har begrænset 

antal løbsweekender og mange klasser, som alle ønsker 

køretid. Den nuværende kalender var det bedst mulige resultat. 

 

Kalenderen for 2024 blev derefter drøftet, og TBJ vil tage 

kontakt til Ring Knutstorp for en aftale, og han vil også drøfte 

evt. muligheder med Sturup Raceway. 

 
 

4. Hill Climb Gruppen UM oplyste, at Rallyudvalget har placeret en DM rally 

afdeling fredag den 11. og lørdag den 12. august, hvor HMS 

afvikler Munkebjerg Sprint og Hill Climb lørdag den 12. og 

søndag den 13. august. DM rallyet afvikles tæt på Munkebjerg, 

og derfor finder HMS det problematisk af hensyn til deltagere, 

officials, publikum og markedsføringen af Munkebjerg Hill 

Climb generelt. HMS har protesteret mod kalenderen. 

Der afholdes et Teams-møde torsdag den 26. januar om sagen. 

 

Tilmelding til orienteringsmøde i Årslev lørdag den 11. marts 

og kursus i Kolding lørdag den 22. april er lagt ud på 

hjemmesiden og på Facebook. 

 
 

5. Info til medlemmer Den nye hjemmeside www.hms.dk er kørende og bestyrelsen 

er tilfredse med forløbet og resultatet. 

Der mangler nogle elementer, som f.eks. 

• Medlemmernes biler. 

• Interaktion mellem hjemmeside og Facebook, hvor de 

sidste opslag på Facebook også bringes på 

hjemmesiden. 

• Præsentation af baner og løb overfor publikum. 

• Banerekorder i de respektive klasser. 

Det er noget, som webmaster arbejder på. 

 

For nogle år siden blev der trykt en informationsfolder om 

HMS med overskriften ”Få mere sjov med din klassiker”. 

Oplaget er ved at være brugt, og der er behov for en ny og 

opdateret version. 

UM fik til opgave at fremkomme med forslag til ny folder. 

 
 

6. Økonomi Årsregnskabet for 2022, som nu er revideret af Steen Pausbæk, 

blev forelagt af UM og godkendt. 

Regnskabet blev underskrevet. 

http://www.hms.dk/
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Budget for 2023 blev drøftet, og der er indkommet forslag til 

budget fra hhv. Baneløbsgruppen og Hill Climb gruppen. 

Der var enighed om på kommende generalforsamling at 

fremlægge et budget med et nulresultat. 

UM gør budgettet færdigt til forelæggelsen. 

 
 

7. DASU / HU / BU / RU MH oplyste, at DASU på den kommende MotorShow messe i 

Herning har en stand for frivillige med henblik på at øge 

interessen for at være frivillige ved DASU’s arrangementer. 

 

SD erindrede om det historiske møde, der er indkaldt til på 

Fangel Kro torsdag den 2. februar. 

 

SD oplyste, at TBJ indgår som medlem af HU som erstatning 

for Ulrik Weiss, der har ønsket at gå ud af udvalget. 

 
 

8. Arrangementer Der var ingen drøftelser under dette punkt. 

 
 

9. Eventuelt Der var ingen drøftelser under dette punkt. 

 

10. Næste møde Næste møde er planlagt til tirsdag den 18. april 2023. 

 

 

For referater 

Uffe Madsen 


