
Delegertforsamling i DMRU d. 28. november 2010
afholdt på Tarup Skole i Odense.

Fremmødt var 6 stemmeberettidige.
3 afbud indløb indenfor de sidste 24 timer
Det meget dårlige vejr - har sikkert også lagt en dæmper på fremmødet.

Mødet indledtes med valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Jan Juul
Referent Jørgen Erik Jørgensen

Formanden aflagde beretning - og denne blev enstemmigt vedtaget
Ud over den skriftlige beretning, blev der under formandens beretning
talt en hel del om fremmødet til DMRU løbsarrangementer. Holdningen
er nok den at der bliver kørt for mange lokale serier og på den måde
hoder den enkelte sig tilbage når det drejer sig om DMRU

Kasserens beretning blev ligeledes enstemmigt vedtaget
Det blev oplyst fra kassereren - at de 2 klubber der var i restance ud fra regnskabet,
har betalt deres udestående - inden delegertforsamlingen

Næste pkt. på dagsorden - indkomne forsalg:

Som ved alle møder af denne slags, skal det bemærkes at det mest vidtrækkende forslag blev behandlet først,
og derfor vil der være forslag som er faldet uden at der er blevet stemt om dem!

For at få det fulde udbytte af at læse nedenstående forslagsbehandling og afstemninger, bør man
kigge på den samlede oversigt over indsendte forsalg og sammenholde disse med afstemningerne.
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Odense Mini Racing § 15 Tilføjes sidst i §15 x 6
Køreplan for klubben - der afholder et DM løb:

Invitation udsendes 1. mdr. før løb.
Invitationen sendes ligeledes til DMRU’s webmaster
Klubben sørger selv for indkøb af præmier til løbet.
Når løbsdagen er slut:
         sendes resultatet til DMRU’s webmaster, FORMAND og DMRU’s sekretariat
Resultatet offentliggøres med det samme på hjemmesiden
Der fremsendes en faktura - fra kassereren - til klubben
Senest 7 dage efter DM løbet indbetales startpengene til DMRU

Odense Mini Racing § 15 Der køres i 2011 Danmarksmesterskab i flg. klasser x 6
Slot

1:24 Production S16D                   køres over 3. afd.
1:24 Production S16D Junior          køres over 3 afd.
1: 32 Open                                   køres over 3 afd.
1:24 OG12                                   køres som 1 afd.

Scale
1:24 Hardbody LeMans/GT 
1:24 Hardbody Classic 
1:24 WhitePoint CanAm 
1:24 Retro Formel 1 
1:32 Slot.It Sport/GT 

Odense Mini Racing § 15 Antal DM afd. i 1:24 Hardbody

1:24 Hardbody Classic   -         3 afd. x 6
1:24 Hardbody LeMans/GT   -   3 afd. x 6

1: 24 Hardbody Plafit - er udenfor DMRU regi - og arr. af Racefun udfra tilsendt mail x 6
fra Racefun til DMRU formand
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Odense Mini Racing § 15 Antal DM afd. 
1: 24 White Point              6 afd. x 6
1: 24 Retro F1                  6 afd. x 6

1 : 32 Slot It behandles senere i referatet

OSCC og andre Afholdelse af DM løb Slot It:

DM løb afholdes over en weekend, med en afd. lørdag og en afd. søndag x 6
Det afholdes af 2 klubber der ligger relativt tæt på hinanden - km. mæssigt x 6
Der afholdes et sådant arr. i foråret og et i efteråret x 6
Det giver 4 seperate løb - hvoraf de 3 er tællende til DM x 6

Regler Slot It
Kun biler der har kørt på Le Mans, Le Mans serie eller lign. serie fra 1985
kan deltage x 6

Der er to gennemkørsler hver løbsdag - der må skiftes bil til anden gennemkørsel
men bilen skal til TK inden start x 6

Kvalifikation
Der køres kvalifikation - rækkefølgen til kvalifikation findes ved lodtrækning x 6

Racefun § 1 Løbsreglement

Der foretages TK inden der startes på anden gennemkørsel x 6

Racefun § 2, 4 og 5 Løbsreglement
Her henvises til teksten i forslaget som går ud på afvikling af Slotracing DM
DM for OG 12 som et enkelt løb - med ovenstående forslag x 6

Racefun § 11 Løbsreglement

De tællende løb til DM reduceres til 3 - uanset antal kørte afd. x 6
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Racefun Vognreglement
Karosseriprofil i 1:24 Production S16D
Her henvises til teksten i forslaget x 6

Nye chassis til 1:24 Production S16D
JK X-25             Kun tilladt i Senior - og tilladt fra DM 2. afd. 2011 x 6
Chassis skal være tilgængelig i DK i "off". handel - inden marts 2011 x 6

Pro Slot Chassis - betegnelses nr. fremsendes af Jan Juul x 6

HMRC DM løbsdage
Forslag - DM køres om lørdagen 6
Det er således stadig op til den arr. Klub at bestemme lørdag/søndag

HMRC White Point
Grundet lev. Prob. Fra White Point tillades chassis NWP1 og JEJ White Point Replica x 6
JEJ WP Replica fremvist fysisk, samt beskrevet. 1. stk udlev. til test
Karosserimonteingsbeslag er frit x 6

Hjul, dæk og fælge - se fremsendte forslag x 6
Trædeflade for 10 mm. - Trædeflade  bag 16 mm x 6

HMRC Retro F1
Hjul, dæk og fælge - se fremsendte forslag x 6
Trædeflade for 10 mm. - Trædeflade  bag 16 mm x 6

HMRC Scale Racing 1:24 Hardbody
Sporvidde for ændres til 83 mm x 6

Frihøjde ændres til 0.8 mm ved løbets start x 6



Fo
rs

la
gs

 s
til

le
r

N
uv

æ
re

nd
e 

§

Ve
dt

ag
et

Fo
r 

Im
od

B
la

nk

DAGSORDEN
Pkt 5 på dagsorden Formand ej på valg

Pkt 6 på dagsorden Valg af Nordjysk sekretær - Peter Broe  HMK
suppl. Erik Mathiasen

Valg af Fynsk sekretær - Jørgen Erik Jørgensen OMR
suppl. John Pettersson

Pkt 7 på dagsorden Revisorer - valgt blev, Helge Christofferssen og Thomas Ludvigsen

Pkt 8 på dagsorden Fastsættelse af kontingent
Budget/Økonomi   -   for 2011 er flg. gældende:

Der afregnes til DMRU med kr. 20.- for hver startende  -   50.- kr .i startpenge x 6
Der afregnes til DMRU med kr. 40.- for hver startende i OG 12   - 50 kr. i startpenge x 6

En løbskalender blev gennemgået - den færdige kalender vil være tilgængelig i løbet af meget kort tid og vil være at 
finde på DMRU's hjemmeside

På foranledning af formanden, blev der taget initiativ til at bruge lidt af vores kassebeholdning, til at kunne promovere DMRU
noget mere. Det kunne være som Tshirt med DMRU logo, o.s.v.

Mødet slut kl. 15.00
referent: Jørgen Erik Jørgensen


