Klub Nyt genopstår

Generalforsamling 2022

Formanden / redaktøren har ordet:
Først og fremmest takker jeg for den store tilslutning til
generalforsamlingen, men også tak for valget som formand
for HAMK.

HAMKs bestyrelse:
_______________________
Formand:
Viggo Johansen
Mobil: 2225 0430
Mail: formand@hamk.dk
Kasserer:
Britta Sørensen
Mobil: 2944 1596
Mail: kasserer@hamk.dk
Næstformand:
Jan Østergaard-Nielsen
Mobil: 4037 4975
Mail: jan.ostergaard1960@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Toni Hansen
Mobil: 2024 2024
Mail: tonihansen52@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Hansen
Torsdagsrally + materiel
Mobil:2024 1165
Mail: skovvang48@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Klubaftener:
Anette Mejer
Mobil: 2844 1918
Mail: kontakt@kurtmejer.dk
Bestyrelsesmedlem:
Bent Mikkelsen
Mobil: 2146 9007
Mail: bent@bmikkelsen.dk

Som jeg nævnte på generalforsamlingen, vil jeg forsøge at
tage de visionære briller på, og sætte gang i nogle tiltag,
både med hensyn til jævnlig information til klubbens
medlemmer, men ikke mindst til nogle gode arrangementer
i form af gode klubaftener og interessante og nemt
tilgængelige arrangementer for klubbens medlemmer.
HAMK har de seneste par år haft stor succes med både
Yding Rally Special og Hillclimb, ligesom der har været
afholdt nogle få klubaftener. Dog har klubben som alt
andet været begrænset af COVID19. Det kan vi
forhåbentlig snart se en ende på, så vi kan komme ud og
lege for fuld kraft igen.
Der er atter gang i aktiviteterne, og flere spændende
arrangementer venter i de kommende måneder.
KLUB NYT er et af de nye tiltag, og jeg håber at alle
medlemmer vil være aktive, og sende lidt stof til næste
udgave. KLUB NYT udkommer 4 – 6 gange pr. år.
På de følgende sider vil I finde nogle af de øvrige tiltag der
er sat i værk siden generalforsamlingen.
Nok engang – tak for valget.
De bedste motorsportshilsener
Viggo Johansen
Formand / HAMK
Deadline for næste KLUB NYT er tirsdag d. 31. maj.
Indlæg sendes til: klubnyt@hamk.dk
Næste nummer udkommer medie juni 2022
KLUB NYT sendes til alle medlemmer via mail.
Følg klubbens aktiviteter på hjemmesiden: www.hamk.dk
eller på Facebook: https://www.facebook.com/hamk.dk

KLUB NYT GENOPSTÅR
I DIGITAL FORM
Du sidder nu med første nummer af det nye elektroniske KLUB NYT foran dig. På
bestyrelsens første bestyrelsesmøde den 7. marts, blev det besluttet at genoptage
udsendelsen af KLUB NYT som elektronisk version. KLUB NYT vil fremover
lande i alle medlemmers mailbox mindst en gang i kvartalet – måske mere hvis der
er behov og stof til det.
Bestyrelsen ser det som et vigtigt medie til at udsendelse af information om
bestyrelsens arbejde, men ikke mindst som talerør for klubbens medlemmer, som her
får mulighed for at dele deres oplevelser med klubbens øvrige medlemmer.
Forhåbningen fra bestyrelsens side er, at alle medlemmer, både aktive og passive
med mellemrum vil skrive et indlæg til KLUB NYT, så klubbens klubbens øvrige
medlemmer kan blive delagtiggjort i de oplevelser vi hver især har, uanset om vi er
deltagere eller tilskuere til diverse arrangementer.
En historie og et par billeder om en tur til f.eks. formel 1, WRC-rally, tilskuer til
DM-rally, eller måske blot en tur til hillclimb på Fyn kan sagtens indeholde en god
historie.
Har du ikke selv mod på at skrive historien, så kontakt redaktøren på mobil:
2225 0430, eller via mail på: klubnyt@hamk.dk
KLUB NYT skal ses som et supplement og en opsummeringsmulighed til klubbens
hjemmeside: www.hamk.dk som ikke alle når at klikke sig ind på i Løbet af året.
Redaktør af KLUB NYT bliver HAMKs formand: Viggo Johansen, som også er
webmaster på klubbens hjemmeside, og til dels holder klubbens facebookside
opdateret.

GENERALFORSAMLINGEN
2022
På den nyligt afholdte generalforsamling i HAMK blev var der nyvalg til
bestyrelsen, som fremover består af:

HAMKs bestyrelse 2022

Kontaktoplysninger på bestyrelsen finder du øverst i KLUB NYT, eller på
klubbens hjemmeside www.hamk.dk
Her kan du også se hvilke ansvarsområder de enkelte bestyrelsesmedlemmer har
påtaget sig, samt løbende se en opdateret arrangementskalender for klubbens
aktiviteter.

GENERALFORSAMLINGEN
REFERAT
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HAMK
Onsdag, den 23. februar 2022, kl. 19:00 på
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
Generalforsamlingen startede med fælles spisning med 30 medlemmer
Antal stemmeberettigede til generalforsamlingen: 32
1.

Valg af dirigent
Preben Jepsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og
konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Stemmetællere blev Rasmus Viggo Jepsen og Frank Nielsen

2.

Bestyrelsens beretning, herunder de af bestyrelsen nedsatte udvalg, og
de i §8 nævnte udvalg, samt evt. eksklusionsafgørelse ifølge §f, stk. c.
Jan Østergaard aflagde bestyrelsen beretning for året.
Han fortalte om de ting, der – på grund af Coronaen – var sket i årets løb, og
som klubbens 100-års jubilæum. Endvidere fortalte han om grunden til, at
Vesterhavsløbet gav så stort et underskud.
Under beretningen blev der uddelt vingaver til de kørere, der i årets løb har
fået en guldmedalje.

Guldmedaljer, Rally
Danmarksmestre i klasse national
Anders Hansen og Nicolai Aamann,
Britta Sørensen overrækker klubbens
erkendtlighed til Anders Hansen.
Nicolai Aamann var fraværende.

Danmarksmestre i klasse national
Tom Lindstrøm Petersen og Steen
Kjær Larsen,
Irma Jørgensen og Britta Sørensen
overrækker klubbens erkendtlighed til
de to Danmarksmestre.

Mini Rally Syd mester i klasse
Christian Fisker
Britta Sørensen overrækker klubbens
erkendtlighed til Christian Fisker.

Mini Rally Syd mestre i klasse
Kurt Mejer og Steen Bøgelund
Irma Jørgensen og Britta Sørensen
overrækker klubbens erkendtlighed til
Kurt Mejer.
Steen Bøgelund var ikke til stede.

Danmarksmester, Hillclimb
Klasse 7B
Heino Mejer
Britta Sørensen overrækker klubbens
erkendtlighed til Heino Mejer.

Danmarksmester, Hillclimb
Klasse 10A
Rene Mejer
Britta Sørensen overrækker klubbens
erkendtlighed til Rene Mejer.

Guldmedaljer,
Yokohamamesterskabet
Jens Fisker
Britta Sørensen overrækker klubbens
erkendtlighed til Jens Fisker.

Bestyrelsens beretning blev efter overrækkelsen enstemmigt godkendt.
3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Irma Jørgensen gennemgik regnskabet, der udviser et underskud på
73,505,81 kr. Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Budgettet for 2022 blev ligeledes gennemgået og godkendt.

5.

Fastsættelse af medlemskontingent fra 1. januar næste år
Der er ingen kontingentforhøjelse for 2022.

6.

Forslag fra bestyrelsen
Ingen

7.

Forslag fra medlemmerne
Ingen

8.

Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Viggo Johansen
Viggo blev enstemmigt valg, og fortalte lidt om, hvordan han vil arbejde
i HAMK. Han har planer om at lave langtidsplanlægning. Han vil have
et overblik over arrangementer 2022, og måske finde sponsorer til de
forskellige løb.
Endvidere vil han også have et rallyudvalg, et vejsportsudvalg og indføre
klubblade igen, som skal sendes ud til medlemmerne pr. mail, og endvidere
skal der afholdes klubaftener.

8a

Valg af kasserer
Irma Jørgensen stopper som kasserer og træder ud af bestyrelsen.
Britta Bjært Sørensen blev valgt som ny kasserer.

9.

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
Jan Ørnhøj og Irma Jørgensen ønskede ikke genvalg
Jan Østergaard og Britta Bjært Sørensen var villige til genvalg og blev
genvalgt.
Toni Hansen var ikke på valg.
Poul Erik Hansen, Anette Mejer, Bent Mikkelsen og Viggo Johansen blev
valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af Jan Østergaard, Britta Bjært Sørensen, Toni Hansen,
Poul Erik Hansen, Anette Mejer, Bent Mikkelsen og Viggo Johansen.

10.

Meddelelse om de ifølge §8 stk. j, valgte udvalgsformænd.
Ingen.

11.

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
Erik Jespersen og Niels Mortensen blev genvalgt.
Linda Mejer blev genvalgt som suppleant.

12.

Eventuelt

Michael Gøttrup fortale om rally special, som afholdes i Østbirk/Yding den
24. april. De var allerede langt med planlægningen, og han ville gerne have
nogle hjælpere til dagen.
Torsdagsrally skal også fortsætte, måske et nyt sted denne gang.
Viggo Johansen fortalte om, at han og Anette har været til møde hos
kommunen. De har fået tilbudt et lokale i Skovgarden i Egebjerg.
Kommunen betaler for forbruget. Der er også andre klubber der hører
hjemme der. Viggo vil lægge nogle datoer ind til klubaftener, måske en gang
om måneden.
Vedrørende bygninger på Bygholm ved kommunen ikke på nuværende
tidspunkt hvad der skal ske med dem. Det kan godt tage et par år. HAMK e
skrevet på den såkaldt venteliste.
Endvidere vil han også gerne være med i Mini Rally Syd igen. Mini Rally
Syd har ingen planer for 2022, men regner med at starte op i 2023.
Endvidere blev der uddelt pokaler til følgende:

Løbslederpokalen
Michael Gøttrup

Pokalen overrakt af Jan Østergaard.

PR Pokalen
Anders Kirkeby Hansen
Pokalen overrækkes af Jan
Østergaard

Pokalen blev givet bl.a. for Anders’s
kåring som årets rallytalent i DASU

Fiduspokalen
Irma Jørgensen
Pokalen overrækkes af Jan
Østergaard
Pokalen blev givet for Irmas store
arbejde som kasserer for HAMK
igennem flere år.

Gaver fra klubbens jubilæum blev solgt på auktion. Salget indbragte ca.1.770 kr.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Beretningen fra generalforsamlingen er kvitteret af dirigenten, Preben Jepsen og
sekretæren/referenten Irma Jørgensen.

KLUBLOKALER
SKOVGÅRDEN, EGEBJERG
Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen, har HAMK fået tilbudt klublokaler
på Skovgården i Egebjerg. Brugen af lokalerne ligger endnu ikke helt fast, men der
arbejdes i bestyrelsen på at fastlægge datoer for faste klubaftener.
Lokalerne deles med tre andre brugere, så udnyttelseskabalen skal lige gå op. Vi får
vore egne skabe stillet til rådighed af Horsens Kommune. Brugen af lokalerne er
uden omkostninger for klubben. Vi skal blot selv stå for rengøring og opvask efter
brug.
Der informeres nærmere, så snart alle brikker er faldet på plads, og vi har fået
udleveret nøgler til lokalerne.
Desuden har vi fået mulighed for at låne lokaler på Horsens Bibliotek, hvis vi får
brug for større lokaler til eventuelle klubaftener. Bestyrelsen har endnu ikke
besluttet om vi vil benytte den mulighed. Det er muligt, at vi holder fast i Bygholm
Landbrugsskoles fine faciliteter til større arrangementer.
/VJ

BILLEDER FRA KLUBLOKALERNE
SKOVGÅRDEN, EGEBJERG

CLASSIC DAY
SØNDAG D. 10. APRIL
HAMK har i lighed med tidligere påtaget sig at lave et regularity rally
(pålidelighedsløb) for at promovere den gren af motorsporten. Det ser i øjeblikket ud
til at interessen for den type løb er i fremgang, og det vil vi gerne være med til at
styrke.
Løbet køres søndag, den 10. april med start fra TH Classics, Sandøvej 7B, 8700
Horsens. Der er tale om en landsdækkende kampagne, som vi støtter op om.
Jan Østergaard er løbsleder på Classic Day-arrangementet, og følger op med et letkørt opfølgningsarrangement den 31. maj, og muligvis endnu et på en hverdagsaften
efter sommerferien.
Der skal brugs hemmelige tidskontroller til løbene. Giv gerne besked hvornår du kan
hjælpe på: official@hamk.dk

YDING RALLY SPECIAL
SØNDAG D. 24. APRIL
Løbsleder Michael Gøttrup langt fremme i forberedelserne til Yding Rally Special
2022.
Alle beboertilladelser er i hus, ligesom løbet er godkendt af både DASU,
Sydøstjyllands Politi, Skanderborg Kommune og Horsens Kommune.
Tilmeldingen er oprettet på DASUs tilmeldingssystem, hvor også tillægsreglerne
er tilgængelige.

Også til Yding Rally
Special har vi brug for
et stort antal officials.
Meld dig som official
ved at sende en mail til
Michael Gøttrup på:
rally@lsmotorsport.dk

KOMMENDE KLUBAFTENER PÅ
SKOVGÅRDEN, EGEBJERG
Dialogaften for HAMKs medlemmer
Der er aftalt en klubaften med DASUs formand, Henrik Møller Nielsen og
DASUs generalsekretær Ture Hansen, som vil komme til en dialogaften med,
forhåbentlig, alle klubbens medlemmer.
Dato for klubaftenen ligger endnu ikke fast. Der udsendes særskilt invitation til
alle medlemmer, så snart daten er fastlagt.

________________________________________
Rallye Monte Carlo Classic
Chris Larsen og Toni Hansen kommer en aften og fortæller om deres deltagelse i
Rallye Monte Carlo Classic 2022. Tidligere har bl.a. Toni deltaget i Rallye
Monte Carlo Historique 7 gange.
I 2022 var det første gang, at et dansk mandskab deltog den klassiske udgave af
”Monte”
Datoer og indbydelse til klubaftenerne følger i særskilt indbydelse til alle
medlemmer

KLUB NYT ER KLUBBENS OG
MEDLEMMERNES TALERØR
OVERFOR ALLE MEDLEMMER.
SKRIV ET INDLÆG OG SEND TIL REDAKTØREN NÅR DU
HAR NOGET PÅ HJERTE, SOM VI ALLE KAN HAVE
GLÆDE AF.
VI VIL ALLE GERNE HØRE OM DET DU OPLEVER NÅR DU
ER UDE I DET PULVERISERENDE MOTORSPORTSLIV.
DEL DINE OPLEVELSER MED OS ALLE.

TEKSTER OG BILLEDER SENDES TIL:

klubnyt@hamk.dk
LAD OS SAMMEN GØRE HAMK TIL ET
AKTIVT OG LEVENDE
MOTORSPORTSLIGT FÆLLESSKAB.
De bedste hilsener
Viggo Johansen
Redaktør / formand

ARRANGEMENTSKALENDER
2022

Datoer der er værd at huske:
Der udsendes særskilte invitationer til alle medlemmer forud for aktiviteterne.
10. april

Classic Day

Regularity Rally

24. april

Yding Rally Special

Rally Special

Dato kommer

Klubaften

DASU Dialogmøde for medlemmer

Dato kommer

Klubaften

Rallye Monte Carlo Classic

31. maj

Opfølgningsløb

Regularity rally opfølgning på
Classic Day

Der er flere arrangementer i støbeskeen.
Følg med på hjemmesiden: www.hamk.dk
Og på

www.facebook.com/hamk.dk

