
C
E
N
T
R
U
M
P
O
S
T
E
N
 

N
r
. 
1
. 
M
a
r
ts
  
2
0
1
4
 

 Læs bla. i dette nummer 

 

Referat Generalforsamling 

Lidt fra Vinter Classic 

Allan Simonsens mindefond 

Ole Nielsens mindeløb 

Midtfyn Rally Sprint 2014 



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



FORMANDENFORMANDEN  

CENTRUM POSTEN 1 - 2014 1 

Så er endnu et år kommet godt 
i gang med en  generalforsam-
ling. Vi er også kommet godt i 
gang med planlægningen af 
arrangementer i foråret,  alle 
tilladelser til vores Rally Sprint 
er i hus, det eneste vi mangler 
er deltagere og officials, så hvis 
I kunne tænke jer at bruge 
nogle timer en søndag i Juni, så 
giv mig et ring eller en mail på 
det. 
Med hensyn til samarbejdet 
med Anni og Kurt om afvikling 
af Ole Nielsens mindeløb kan vi 
godt bruge et par enkelte tidta-
ger hold mere, så giv mig et 
ring eller en mail på det. 
 

Hans Oluf Nielsen 
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Sport : 
1. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen 
            Volvo 544 sport 1966              58 pt. 
2. Torben Østergård / Poul Erik Hansen 
            Opel Manta GT/E 1983             68 pt. 
3. Lars Toft / Erik G. Kjærsgård 
            VW Golf 1981                      77 pt. 
Expert : 
6. Niels Oluf Jessen/ Ebbe Madsen 
            Ford Escort 1978                  48 pt. 
 
 
 
 
 
 
 
Sport : 
1. Claus Bernhard / Jan Pedersen                97 pt. 
            Alfa Romeo Junior Z 1972 
3. Niels Chr. Madsen / Olav Madsen 
            Alfa Romeo Alfasud Ti 1982           114 pt. 
3. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen 
            Volvo 544 sport 1966            135 pt. 
 
 

 

Resultater fra Resultater fra Classic træningsløb   
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Generalforsamling Motorklubben Centrum Fredag den 31.januar 2014, kl. 

18.30 Carl Nielsen Hallens Klublokale, Nr. Lyndelse 

Formanden bød velkommen til generalforsamling nr. 55 i klubbens histo-

rie. 

Dagsordenen fremlagt som præsentationsprogram blev godkendt. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Behandling af vedtægtsændringer 

4. Forelæggelse af revideret regnskab / bestyrelsens budgetforslag 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

6a) Valg af formand (Hans Oluf Nielsen er på valg) 

6b) Valg af bestyrelsesmedlem (Hans Chr. Strib er på valg) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

På valg er Henrik Andersen og Jørgen Nielsen 

8. Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant: 

(John I. Christiansen og Ulrik Hejl er på valg) 

9. Eventuelt. 

Ad 1. Ulrik Hejl blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsam-

lingen var rettidig indkaldt, samt at den var beslutningsdygtig. 

Flemming H. Jensen blev valgt som stemmetæller. 

Ebbe Madsen blev valgt som referent. 
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Ad 2. Formanden, Hans Oluf Nielsen, gennemgik årets gang i klubben og 

konstaterede, at der var en tilbagegang fra 73 til 64 medlemmer og en til-

bagegang i grundlicenser på 3 til 12 samt banelicenser på 2 til 6. Bestyrel-

sen er tilfreds med medlems- og licensantal, men vil iværksætte nye tiltag 

for at øge tilgangen. 

Den økonomiske status blev gennemgået Der havde været underskud på 

klubdriften som skyldtes underskud på rallysprint samt udgifter fra 2012. 

Som følge heraf var likviditeten forringet. 

Det blev præciseret, et der var styr på klubdriften og økonomien i 

arrangementerne og at Motor Klubben Centrum stadig er en velfunderet 

klub. 

Det blev oplyst at aftalen med FTZ som sponsor til rallysprintet var ophørt, 

da de bl.a. ønskede at ændre deres sponsorat til aktiviteter med større 

synliggørelse. Vi kunne dog stadig benytte deres lokaler til klubaftener og 

foredrag. 

Der var lavet forespørgsel om sponsorat hos Merkonomen, men der var 

endnu ikke modtaget svar. 

Af sportslige aktiviteter blev nævnt Historisk PR- løb, rallysprint i Ringe 

samt rally sprint finale i Odense. 

De sociale arrangementer havde omfattet generalforsamling, klubaften 

med foredrag af John Nielsen hos FTZ, samt klubaften hos Anni og Kurt på 

Tåsinge med Ole ’Gulerod’ Nielsen, 

Der blev udtrykt savnet af Ole som få måneder efter foredraget måtte for-

lade os. 

Af planlagte arrangementer i 2014 blev nævnt Klubaften med Kevin Mag-

nussen 

DASU Classic på Tåsinge i samarbejde med Anni og Kurt fra SMKG 

Midtfyns Rally Sprint Rallysprint final i Odense. 

Der blev efterlyst ideer fra anden side til yderligere aktiviteter, men på nu-

værende var disse ret begrænset. 
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Formanden sluttede sin beretning med en tak for godt samarbejde til be-

styrelsen, medlemmerne, officials og sponsorer samt venner af klubben 

Formandens beretning blev godkendt. 

Ad 3. De fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget. 

Det blev samtidig konstateret, at der var behov for yderligere justeringer 

bl.a. vedrørende direkte valg af formand og kasserer. 

Bestyrelsen arbejder videre på dette og resultatet fremlægges ved næste 

generalforsamling. 

Ad 4. Kassereren, Flemming Hesseldal Jensen, gjorde rede for de forskelli-

ge poster i det fremlagte regnskab. 

Der blev besvaret spørgsmål af rent regnskabsteknisk karakter samt hvor 

man kunne finde posten for underskuddet fra økonomiløbet i 2012 Regn-

skabet blev godkendt. 

Ad 5. Ingen indkomne forslag. 

Ad 6. 6a. Hans Oluf Nielsen blev genvalgt som formand. 

6b. Hans Chr. Strib havde meddelt at han ikke ønskede genvalg. 

I mangel af andre kandidater indvilligede han dog i at fortsætte endnu en 

periode og blev herefter genvalgt. 

Ad 7. Henrik Andersen ønskede ikke genvalg. 

Herefter blev Birgit Holm-Madsen valgt. Jørgen Nielsen blev genvalgt. 

Ad 8. Der var genvalg af revisor John I. Christiansen og revisorsuppleant 

Ulrik Hejl. 

Ad 9. Der blev debatteret vedrørende klubrally, samt fremkommet forslag 

om foredrag med andre der havde deltaget i LeMans. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden bad forsamlingen udbringe et leve for klubben. 

Ebbe Madsen 

Referent 
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Det er lørdag d. 15. marts, klokken er 7.45, og jeg var klar til af-
hentning af Benny, der også havde Ebbe med der skulle ud og køre 
løb med Luffe denne lørdag. Turen går videre mod Kolding for at 
deltage i årets ”Vinter Classic” dog i år uden Vinter. Der er Start fra 
Mekonomen, som også er vært med Kaffe & rundstykker. Der er 40 
startende hold i år. Heraf 1½ hold fra klubben. 
Efter kaffen er der lige en del snak rundt i krogene, der er mange 

historier fra vinteren der skal fortælles. Nu skal vi også ud at køre. 
Vi havde start nr. 5. afg. kl. 10.38. Første etape er på 60 km. og vi 
kører nord vest ud af Kolding. Over Vester Nebel, Ågård, Gravens 
og til TK i Egtved. Her er der så lige 10 min. Pause. Vi snakker lige 
med de konkurrenter der er foran os, og vi kan se vi allerede har 
fået rigtig godt skilt med hjem, så vores omkørsel da signaturen 
ikke passede helt. Men det er på en rigtig god detalje, men vejsig-
naturen var jo også ændret fra en enkelt streget vej til en dobbelt 
streget vej, det er jo lidt lusk, ud af de 40 hold var der kun 4-5 der 
havde skiltet med hjem. Vi forlader Egtved med retning nord. Det 
er nogle FEDE veje. Turen går over Tørskind, og så skulle vi have 
kørt af den offentlige vej Bindeballe men jeg fik ikke målt så vi  

Vinter Classic 2014. 
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drejede til venstre af en grusvej da vi havde kørt 200m ind af ve-
jen finder jeg ud af vi er galt på den, men vi kan ikke komme til at 
vende så vi beslutter at fortsætte af grusvejen til vi er inde på ru-
ten i Bindeballe, vi misser godt nok en HTK, men vi fortsætter mod 
Randbøldal, Randbøl, Ny Nørup, Førstballe, ved Lindeballe Skov 
mistede jeg lidt orientering og kørte lige ud af en skovvej men vi 
fik hurtigt vendt og tilbage på ruten men desværre kunne vi ikke 
nå at køre tiden ind da der efter små 300m var en HTK hvor vi 
max straf men vi fortsatte videre til TK ved Uhe. Det er lige i det 
område man har ”forbudt” lige veje. Turen var 56 km. Vi får igen 
lige en kort pause, fint. Vi starter ud på sidste etape mod mål i Bil-
lund. Den er på 36 km. og går lidt zig-zag ned til Billund. Her er 
der en noget ”speciel” sekundetape i det Sydøstlige industrikvartet. 
Kortet er i 1:7.500 og den er 4.615 meter lang. Den skal køres 
med 31 km/t. overkommelig ikke. Men det var svært at holde Ben-
ny nede i fart, vi kom rettidig til HTK første gang, men anden gang 
kommer vi 2 sekunder for tidligt. Der er mange små detaljer på 
kortet og det viser sig noget sværere end forventet. Men sjov. Vi 
når frem til mål i Billund Idrætscenter kl. 14.23. 
Nu er der dømt ”madtid”. En fin Buffet står der til os alle. Det er 
helt sikkert godkendt. For Luffe & Ebbe blev det til 7 plads i Expert, 
Benny og jeg var så beskedne at tage en første plads i Sports klas-
sen ud over 2 x 25 strafpoint havde vi 8 sekunder på i alt 11 
HTK´er, som vi selv synes var lidt overraskende at vi så kunne vin-
de. Der er nok lige lidt rust der skal bankes af tror vi. Men et rigtig 
fint løb Lars Palle og co. der har fået strikket sammen. Snakken 
går lige frem til ca. kl. 17. inden vi får os taget sammen til at bryde 
op. Det har været en dejlig dag og en rigtig god oplevelse. 

Hans Oluf 
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Præcis syv måneder efter Allan Simonsens dødsulykke på Le Mans 
kunne Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Young Driver Aston 
Martin Racing aflevere det indsamlede beløb fra Allan Simonsens 
Mindefond til Carina Lundbye Hansen og deres fælles datter Mie-Mai. 
 
Det skete ved en bevægende ceremoni i forbindelse med Dansk Mo-
torsport Award 22. januar i Cirkusbygningen, København. Beløbet 
blev overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der ledsage-
de overrækkelsen med en personlig tale til Carina Lundbye Hansen. 
Carina kvitterede med en takketale til alle der havde støttet hende og 
Mie-Mai siden ulykken. 
 
Forinden havde DASUs tidligere præsident Carl Christian Hansen ind-
ledt ceremonien med en følelsesladet tale om Allan. Carl Christian 
Hansen sagde bl.a.:  
”Allan var en sikker, dygtig og pålidelig kører. Da han havde vundet 
Formel Ford Mesterskabet i Danmark i 1999 drog han udenlands, 
først til England, og siden til Australien hvor han skabte sig en flot kar-
riere. I 2013 kørte han så for Young Driver Aston Martin Racing, og 
sammen med Kristian Poulsen og Christoffer Nygaard indledte han 
sæsonen med en fin klassesejr i VM-løbet på Silverstone. 
Allan vidste han deltog i en risikosport. Men motorsporten var hans liv, 
hans identitet, hans arbejde, og han elskede sporten”. 
 
Med på scenen i Cirkusbygningen var også teamejer Jan Struve, DA-
SUs formand Bent Mikkelsen samt Allan Simonsens bror Johnny. 
 
Indsamlingen til Allan Simonsens Mindefond har været en fantastisk 
succes. Der er indsat beløb fra 50 kr. og op til enkelte, meget store 
beløb. Pengene er kommet fra hele verden, og viser bedre end noget 
andet hvor afholdt og respekteret Allan var i racerkredse. 
 
Det indsamlede beløb på 2.326.426 deles ligeligt mellem Carina og 
Mie-Mai. 
 
DASU og Young Driver Aston Martin Racing retter en dybfølt tak til 
alle der har støttet indsamlingen.  

Succesfuld indsamling til Allan Simonsens  
Mindefond afsluttet  
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1. afdeling af FDM DASU Classic - 24. maj 2014 
FDM DASU Classic sæsonen 2014 starter lørdag den 24. maj på 
Langeland med start og mål i Langelandshallen, Rudkøbing. 
 
 
 
Sports Motor Klubben Gladsaxe byder i 
samarbejde med Motor Klubben Cen-
trum velkommen til Ole Nielsen‘s Minde-
løb. 
 
SMKG's geografiske løbsafstikker skyldes, at Kurt og Anni Andersen, 
henholdsvis formand og kasserer i klubben, er flyttet til Tåsinge og 
gerne vil vise FDM DASU Classic feltet denne flotte del af landet.  
 
Om løbet siger de: 
At kalde årets første afdeling af FDM DASU Classic for ”Ole Nielsen’s 
Mindeløb” er en stor ære for os, som står bag arrangementet. 
 
Vi har kendt Ole Nielsen i rigtig mange år som en god bekendt i mo-
torsporten, et bekendtskab som blev byttet om til et rigtigt dejligt 
venskab, da vores fælles advokat mente, at Ole’s VW „bobbel“ og 
de mange vundne pokaler godt kunne stå „udstillet“ i vores hal ved 
vores nye hus på Tåsinge. 
 
Vi glæder os til at mindes Ole med vores løb og lover jer, at I skal 
få en del af Ole’s flotte pokalsamling at se. 
 
På gensyn til Ole Nielsen´s mindeløb lørdag den 24. Maj 2014. 
 
Kurt og Anni Andersen 

Sports Motor Klubben Gladsaxe 
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TILLÆGSREGLER FOR Midtfyn Rally Sprint Ringe 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport, 

nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner. 

Arrangerende klub:  Motor Klubben Centrum 066 
Løbets navn:        Midtfyn Rally Sprint 2014 
Løbsdato:          15. juni 2014 
Løbsleder:          Hans Oluf Nielsen OF 324 
Løbsledelse:        Kørerkontakt, Peter Bjørnsten  
Sekretariat:         Flemming H. Jensen,  
                  Tlf. 6613 8137 
             E - mail: kasserer@www.mkc-sport.dk 
     Hjemmeside for løbet  www.mkc-sport.dk/sprint 
Deltagerklasser: 
Klasse 1       Gruppe E – 0-1600 ccm, 
             samt Volvo Original iflg. VOC reglement. 
Klasse 2       Gruppe E – over 1601 ccm 
Klasse 3       0-1400 ccm - alle grupper 2WD 
Klasse 4       1401-1600 ccm - alle grupper 2WD 
Klasse 5       over 1601 ccm - alle grupper 2WD 
Klasse 6       4WD - Gruppe N, A R4, R5, S 2000,    
             RGT int. og RGT nat. 
             Historiske klasser 
Klasse 7       Gruppe 1, 2, 4, N, A og B uanset ccm 
Max. deltagerantal: 100 
Min. deltagerantal: 30 
Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 5 
Startgebyr med reklamer:  500, - kr. pr bil med arr. reklamer 
Startgebyr uden reklamer:  1000, - kr. pr bil med arr. Reklamer 
Der er halvt startgebyr til deltagere fra udlandet samt 
fra Sjælland og Bornholm. 
Anmeldelsesfrist:   9. Juni 
Anmeldelsesmåde:   Sekretariatet / via ww.knagen.dk 
Betalingsmåde:   Start gebyret indbetales på  
                bankkonto: reg. 6845 – konto. 0001527755 
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    2  8  1 

      9  3 

 5   6     

6  1   2 7 8  

   1    2  

 7  6 9 3    

4 9 6     1  

         

 2   4 7  3  

Sudoku 1.14 

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. 4.13 

Benny Koch 

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...  

APRIL 
25 - 26 RALLY LÆGGÅRDS AUTOHANDEL DM 2    VOM 

MAJ 
24 FDM DASU CLASSIC 1               SMKG / MKC 
25 RALLY MASTERS 1                    ROMK 
 
JUNI 
15 RALLY MASTERS 2                     MKC 
20 - 21 DM 3 RALLY                    SAS 
21 FDM DASU CLASSIC 2                     AAS 
 
JULI 
19 RALLY MASTERS 3                    KOMO 

 

 

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 
 
Ebbe Madsen 

Bestyrelsesmedlem 

Enighedsvej 11 5672 Broby 

Tlf. 29 29 61 73 
ebbe.madsen@privat.dk 
 
John Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem 

Lindvedparken 83, 5260 Odense S 

Tlf. 40 16 29 91 

john@johns-auto.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 
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Returadresse: 
Motorklubben Centrum 
Carl Nielsensvej 49 
5792 Årslev 


