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Kris Nissens VW Beetle DTC  Læs bla. i dette nummer 

 
Mindeord for  
Hans Kildemand 
 
Referat fra  
Generalforsamlingen 2015 
 
Så piger nu skal I til  
oldtimerløb i England   
 
GF Fyn Rundt 2015 
 
Foredrag med Kris Nissen 



Støt vores annoncører Støt vores annoncører --  de støtter os!de støtter os!  

Kontakt: Kent  Hartmann Kristensen på Tlf. 29 43 66 28  
eller  E. mail : kent.mms@gmail.com  

www.madmedsjael.dk 
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Så er en ny sæson snart ved at blive 
skudt i gang. Vi har netop overstået 
årets generalforsamling, jeg vil endnu en 
gang takke John Rasmussen for den tid 
han har været med i bestyrelsesarbejdet. 
Første arrangement bliver pålideligheds-
løbet GF Fyn Rundt 2015. Planen er, at 
der bliver start i Odense SV og så vil der 
være pause og mål på Nordfyns Gymna-
sium i Søndersø, mere om dette andet 
sted i bladet . 
Hvis der er nogen, som vil melde sig 
som hjælper til et af vores arrangemen-
ter så kontakt formanden hurtigst muligt 
så planen går op. 
Der vil også blive lavet to rallysprint, men 
det afhænger af om der kan blive delta-
gere nok. 
                                     
                                   Hans Oluf Nielsen 
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Det er med stor sorg, at vi 
modtog meddelelsen om Hans 

Kildemand alt 
for tidlige bort-
gang. Hans, der 
blev 59 år, sov 
efter et ret kort 
sygdomsforløb 
stille ind omgi-
vet af hele fa-
milien, som han 
elskede så højt. 

Som barn flyttede Hans med 
sin familie til Semco i Lindved, 
da hans far fik ansættelse som 
portner på virksomheden, og 
det var derfor nærliggende for 
Hans at gå i lære som elektriker 
samme sted, og senere som 
elektrikersvend, og var i en pe-
riode tillidsmand for sine kolle-
ger.  
Det var dog ikke udelukkende 
det elektriske, som interessere-
de  Hans Alt, hvad der kunne 
fyldes benzin på, havde Hans´ 
interesse, og kørekortet var ik-
ke ret gammelt, før man kunne 
møde Hans på rallyprøverne 
eller motorbanerne. 
For at vinde motorløb skal der 
lidt vildskab til, og det er ikke 
så få buler, som blev repareret 
på racerbilerne igennem tiden. 
I midten af 1980´erne overtog 
Hans stillingen som portner ef-
ter faderens død, og intet var 

mere naturligt, da Hans kendte 
hvert et hjørne af virksomhe-
den, og var samtidig meget af-
holdt af kolleger fra alle afdelin-
gerne på virksomheden. 
Og afholdt af alle, det var Hans 
Kildemand. Man gik aldrig for-
gæves til Hans, hvis man havde 
brug for råd og vejledning in-
den for de mange kompetencer, 
som han var i besiddelse af, 
men heller ikke fysisk hjælp gik 
han ikke af vejen for. 
I de år, hvor Hans´tre drenge, 
Peter, Jesper og Henrik, har 
kørt motorløb, har Hans altid 
været med på sidelinjen for at 
bakke dem op, og både Motor 
Klubben Centrum, og Søndersø 
Go Kart Klub og ikke mindst 
Fjelsted Speedway Klub har 
nydt godt af Hans´ frivillige ar-
bejde for klubberne. 
Vi er mange, som vil savne 
Hans og den måde han var på, 
og vores tanker går i denne 
stund til Joan og børnene, som 
har mistet mand, far og farfar 
alt for tidligt. 
Æret være Hans Kildemands 
minde. 

Af Ulrik Hejl 

Mindeord 



CENTRUM POSTEN 1 - 2015 3 

  

 

  



MOTORSPORT  FART MED FORNUFT! 4 

KLASSER: SEKUNDETAPER: GEBYR* : LÆNGDE: 

1. EXPERT  Ja 550, - kr. 190 km 

2. SPORT Ja 550, - kr. 190 km 

3. TOURING Ja 550, - kr. 190 km 

4. O-LØB Ja 550, - kr. 190 km 

5. BEGYNDER Ja 250, - kr. 95 km 

INDBYDELSE TIL  
HISTORISK 
PÅLIDELIGHEDSLØB 
 
Arrangerende klub:      Motor Klubben Centrum ( MKC ) 
Løbets navn:           GF Fyn Rundt 2015   
Dato:                 Lørdag d. 11. april 2015 
Løbsleder:             Hans Oluf Nielsen OFF 413 
Løbsledelse:           Benny Koch, Flemming H. Jensen m.fl.  
Sekretariat:            Hans Oluf Nielsen  
                    Carl Nielsensvej 49 5792 Aarslev 
                    Telefon 65 90 23 79 - 23 61 03 79 
E - mail:             hansoluf@aarslevnet.dk  

Klasse 1, 2 og 3 er forbeholdt biler indregistreret 31/12-1985 eller før. 
Klasse 4 og 5 er for alle biler. 
*) Startgebyret er inklusiv let frokost / Kaffe m. kage under løbet. 
FTZ er værter for morgenkaffen. 
Der vil være mulighed for at bestille mad til efter løbet, som er en 
Lækker aftenbuffet fra Mad med Sjæl : 200,- kr. pr. person. 
 
Anmeldelse: Online via vores hjemmeside:  
   www.mkc-sport.dk og www.knagen.dk    
Anmeldelsesfrist: Mandag den 06. april 2015 .  
Efteranmeldelse kun mulig iflg. aftale med sekretariatet.  
Betalingsmåde: Ved anmeldelse 
Slutinstruktion udsendes pr. mail til alle der ved anmeldelse angiver  
E - mail adresse. Hjemmesiden opdateres ligeledes med startliste m.v. 
i ugen op til løbet. 
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Løbsområde: Nordfyn 
Mødested / startsted og teknisk kontrol:  
FTZ Autodele Hvidkærvej 21 5250 Odense SV 
Samlingssted:  
Nordfyns Gymnasium Højagervej 25 5471 Søndersø 
1. Vogns mødetid: Kl. 8.00 
1. Vogns starttid: Kl. 10.00 
Rutebog: Udleveres 45 minutter før start. 
Begrænsninger: Min. deltagerantal: 20 
Max deltagerantal: 70 
Særlige bestemmelser og oplysninger: 
Løbet er tællende som 1. afdeling af FDM DASU Classic 2015. 
Se turneringsregler på www.dasuclassic.dk. 
Følgende vil opnå 47 FDM DASU Classic point : 
Rene og Jørgen Skjøt og Benny Koch og Hans Oluf Nielsen 
 
Begynderklassen vil blive startet efter pausen på Nordfyn Gym-
nasium, der vil instruktion af nye deltager fra kl. 12.00, og før-
ste start for begynder klassen vil være kl. 13.00  
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Så piger nu skal I til oldtimerløb i England og tage jeres 
mænd med. 
Jeg har lige været til Good Wood Revival sammen med ca. 
145.000 andre racerfans, hvoraf ca. 75% var i gammelt tøj 
eller ihvertfald lignede det gammelt tøj. Så der har I 
chancen for at få luftet den gamle garderobe og være in. 
Der er en god atmosfære og stemningen helt i top, og man 
behøver ikke se motorløb, hvis det ikke er ens største inte-
resse; men kan gå rundt imellem folk se på damernes kjoler 
og prøve at gætte, hvornår de er fra, 40’erne eller måske 
50’erne eller 60’erne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du lyst til at prøve en frisure fra 40’erne, ja men så be-
stiller du tid hos damefrisøren, og så er den fikset. 

Så piger nu skal I til oldtimerløbSå piger nu skal I til oldtimerløb  
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Mangler du en kjole fra der var engang eller en hat, ja så går 
du på jagt i en af de mange “butikker”, der finder du, hvad 
du har brug for. Når du er blevet klædt “rigtigt” på, så kan 
du smutte op i pitten og se på de gamle racere. Du kan også 
være heldig, at støde på Marilyn Monroe eller Gøg og Gogge. 
Hvem ved, måske ser du en af de gamle F1 kørere eller Mr. 
Bean med styrthjelm. 
Er det ikke det, 
du har lyst til, 
men derimod en 
middag eller et 
glas champagne, 
ja så kan det og-
så købes - min-
dre kan nu også 
fås f.eks. en 
sandwich og en 
kop the eller kaf-
fe. Hører du mo-
torlarm i luften, 
så læg nakken 
tilbage og se op, 
du vil sikkert se en Lancaster bombemaskine fra 2. verdens-
krig (den eneste flyveklare i Europa) et par spitfirer og må-
ske en Messerschmidt. 
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Du kan også gå en tur i supermarkedet TRESCO, hvor du kan 
købe vand, sandwich, frugt mm og se en masse “varer”, som 
de så ud i perioden fra 1945 til 1965 eller deromkring. 

Der er forresten een ting, du 
skal huske, tiden, og hvor det 
var, du “parkerede” din mand. 
Jeg er næsten sikker på, han 
stadig står der endnu eller tæt 
på det sted, du forlod ham, for 
han har nydt alletiders race 
med biler fra samme periode 
som “varerne” i TRESCO. 
Har du fået lyst til at tage til 
Good Wood Revival 2. week-

end i september 2015 sammen med manden i dit liv, så er det 
allerede tiden at lede efter et sted at bo i Chichester eller nær-
meste om-
egn.  
Der går tog 
fra Gatwich 
til Chiche-
ster og bus-
ser, af æl-
dre dato 
forstås, fra 
Chichester 
til Good 
Wood, så I 
behøver 
ingen bil. 
Billetterne 
til Good 
Wood Revival plejer at blive sat til salg omkring november-
december og skal købes hjemmefra, for de kan ikke 
købes ved indgangen, kun hvis der er en, der har billetter i over-
skud pga. sygdom eller lign. 
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GOD TUR piger! 
Birgit Holm-Madsen 
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 Generalforsamling Motor Klubben Centrum  
Fredag den 9.januar 2015, kl. 1830  

Carl Nielsen Hallens Klublokale, Nr. Lyndelse  
Formanden bød velkommen til generalforsamling nr. 56 i klubbens historie.  
Dagsordenen fremlagt som præsentationsprogram blev godkendt.  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetæller  
2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed  
3. Forelæggelse af revideret regnskab og budget  
3a Vedtægts ændring  
§ 9: Ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned  
§ 13: Ændres til: bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og  
yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære general-
forsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kasse-
reren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
Der tilføjes: Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
På valg er: Kasserer Flemming H. Jensen,  
Ebbe Madsen og John B. Rasmussen  
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:  
På valg er: Birgit Holm-Madsen og Jørgen Nielsen  
7. Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant:  
8. Eventuelt.  
 
Ad 1. Ulrik Hejl blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt, samt at den var beslutningsdygtig.  
Birgit Holm-Madsen og Benny Koch blev valgt som stemmetællere..  
 
Ad 2. Formanden, Hans Oluf Nielsen, gennemgik årets gang i klubben og konstate-
rede, at der var en tilbagegang fra 64 i 2013 til 55 medlemmer i 2014  
Bestyrelsen er tilfreds med medlems- og licensantal, men vil iværksætte nye tiltag 
for at øge tilgangen og efterlyser samtidig ideer til dette.  
Af aktiviteter i 2014 blev bl.a. nævnt FDM DASU Classic i samarbejde med SMKG 
og RAS. Derudover rallysprint i Ringe og Odense.  
Der blev også nævnt planer for kommende aktiviteter for 2015.  
Formanden sluttede sin beretning med en tak for godt samarbejde til bestyrelsen, 
medlemmerne, officials og sponsorer samt venner af klubben  
Formandens beretning blev godkendt.  
 
Ad 3. Kassereren, Flemming Hesseldal Jensen, gjorde rede for de forskellige poster 
i det fremlagte regnskab, og konstaterede at der var et mindre underskud og gjorde 
rede for årsagen hertil. Budget for 2015 blev fremlagt.  
Regnskabet blev godkendt.  
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Ad 3a. Ulrik Hejl læste hele §9 og konstaterede at kun 2 ord skulle ændres/
slettes.  
Følgende ændringer foretages:  
§9: Teksten Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i slutningen  
af januar måned  
ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned  
§13 afsnit 4:  
Efter teksten ....og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
tilføjes: Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen  
Ændringerne vedtages  
 
Ad 4. Der var ikke indkommet nogen forslag.  
 
Ad 5. Kasserer Flemming H Jensen blev genvalgt.  
Ebbe Madsen ønskede ikke genvalg.  
John B. Rasmussen ønskede ikke genvalg.  
Herefter blev Peter Bjørnsten og Birgit Holm-Madsen valgt  
 
Ad 6. Som suppleanter blev  
Jacob S. Nielsen og Benny Koch valgt  
 
Ad 7. Der var genvalg af revisor John I. Christiansen og revisorsuppleant Ulrik 
Hejl.  
 
Ad 8. Eventuelt  
 
Rene Bakholt forslog et foredrag med Kevin Magnussen.  
Formanden for DASU, Bent Mikkelsen var inviteret til generalforsamlingen og 
redegjorde om situationen og udviklingen i DASU vedrørende klubbernes med-
lemstal m.v.  
Yderligere forklarede han hvilke tiltag man havde i tankerne for at fremme spor-
ten, både med hensyn til vejsport, rally og baneløb.  
Dirigenten takkede for god ro og orden  
Formanden bad forsamlingen udbringe et leve for klubben.  
 
 

Ebbe Madsen og Birgit Holm-Madsen  
Referenter  
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Sudoku 1.15 

Her er lille konkurrence.  

Hvem har ikke lyst til at vinde en lille ting fra gaveboden,  

vinderen afhenter selv gevinsten hos  Formanden 

Skriv navn & adresse og send den til Formanden 

Vinder af Sudoku 

Blad nr. 2.14 

Poul Larsen 

Skal du blive den næste ?? 

Sidste frist for indsendelse er 
datoen for deadline på næste 
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Sæt kryds i kalenderen...Sæt kryds i kalenderen...  

MARTS 
20 FOREDRAG MED KRIS NISSEN              MKC 
21 WINTER CLASSIC                    DHMC 
22 PR CLASSIC LØB PÅ TÅSINGE       SMKG / MKC
        

APRIL 
11 FYN RUNDT / FDM DASU CLASSIC 1        MKC 
 

MAJ 
09 5. ØRESUNDRALLY /FDM DASU CLASSIC 2   DRC 
15 - 16 NEZ ECO RALLY / PÅLIDELIGSHEDSLØB       HAMK 
30 MIDTFYN RALLY SPRINT                  MKC 
 

JUNI  

06 GJØNGE RALLY  / FDM DASU CLASSIC 2    SAK 

Se mere på www.mkc-sport.dk  

HUSKHUSK  

også at holde øje med vores 
hjemmeside, hvor aktuelle begi-
venheder vil blive annonceret og 
omtalt. Skulle der ske ændringer 
til ovenstående arrangementer 
inden næste nummer af Cen-
trum Posten udkommer, vil det 
ligeledes være på hjemmesiden, 
dette vil blive offentliggjort. 

 



Hans Oluf Nielsen  Formand  

Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev 

Tlf. 65 90 23 79 

hansoluf@aarslevnet.dk 
 

Hans Chr. Strib   Næstformand  

Møllegyden 4, 5250 Odense SV 

Tlf.  61 22 79 23 
hcstrib@gmail.com  
 
Flemming H. Jensen  Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 66 13 81 37 

gofh@hotmail.com 
 
Peter Bjørnsten 

Bestyrelsesmedlem 

Præstevænget 3 5871 Frørup 

Tlf. 65 37 17 47 
peter@bjornsten.dk 
 
Birgit Holm - Madsen  
Bestyrelsesmedlem 

Bregnedalsvej 9, 5750 Ringe 

Tlf. 62 66 10 52 
birgithornebo@mail.dk  

BestyrelsenBestyrelsen  
Velkommen til vore Velkommen til vore   
nye medlemmernye medlemmer  

Her vil vi gerne byde velkommen 
til de medlemmer, der har meldt 
sig ind i klubben siden sidste 
nummer af Centrum Posten. 
Der er i denne omgang ikke nye 
navne på listen, så jeg vil stadig 
opfordre jer alle til at udbrede 
kendskabet til klubben, således 
at mulighederne kan vokse sam-
men med medlemstallet! 

Kontingent 

Aktive...................................525,00 kr. 
Almindelige………...............300,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.  
Husstand.............................  75,00 kr. 
Støttemedlemmer................300,00 kr. 

Deadlines 

Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  24. Marts         03. April 
Nr. 2    5. Juni           12. Juni 
Nr. 3  11. August      18. August 
Nr. 4  08. Dec.          15.Dec 
 
Indlæg må gerne ledsages af billeder. 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæg eller at dele læn-
gere artikler over flere numre. 

Vi påtager os ikke noget ansvar for 
indholdet. 

Husk at checke vores hjemmeside på 

www.mkc-sport.dk 

Hel side ............................1000,00 kr. 
1/2 side……........................500,00 kr. 
1/4 side……….………….....400,00 kr.  
Bagside.............................  900,00 kr. 
Tillæg for farver..........................25 % 

Annonce Priser 

16 



Støt vores annoncører Støt vores annoncører --  de støtter de støtter 



Returadresse: 
Motorklubben Centrum 
Carl Nielsensvej 49 
5792 Årslev 


