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Vedr. pkt. 4
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, kan kun fremsættes af
klubber registreret i DMRU (ikke enkeltpersoner), og skal være unionens
sekretariat eller formanden ihænde senest søndag d. 6. november.
Forslag bedes formuleret så præcist som muligt, som man ønsker det
skal fremstå i reglementet, og helst med henvisning til det aktuelle
reglementspunkt (§). Dette gør afstemning meget lettere, og senere også
lettere at implementere i det nye reglement.
Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om for-
slag der er indsendt rettidigt eller fremsættes ændringsforslag til disse.
Forslag skal indsendes på det tilhørende DMRU-FORSLAGSSKEMA
(Word-Format)

Det anbefales, at man inden fremsendelse af forslag diskuterer disse
grundigt igennem i klubberne, således disse reflekterer klubbernes
holdninger og ikke enkeltpersoner.
Det anbefales ligeledes at man læser DMRU’s nuværende vedtægter
og tekniske regler grundigt igennem inden der fremsættes forslag.

Vedr. pkt. 5 og 6
Husk at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges blandt de
delegerede på Delegeretforsamlingen eller blandt kandidater, der skriftligt
forinden (senest 6. november) har givet udtryk for, at de ønsker at stille op
til valg.

Husk ligeledes, at kun klubber, der ikke er i restance til DMRU har
stemmeret på Delegeretforsamlingen.

Dagsorden iflg. vedtægterne (se evt. www.dmru.dk);
1. Valg af dirigent og referant
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand (Jan Juul)

- Jan Juul modtager genvalg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Jysk sekretær, syd (Stephen Wagstaffe)
- Sjællandsk sekretær (Erik Noltensmeier)

    b) Valg af suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Fastsættelse af kontingent, startgebyrer og andre afgifter
9. Eventuelt



Ifølge unionens vedtægter §12 er det tilladt for unionens
medlemsklubber at deltage med 2 delegerede
(stemmeberettigede) samt 1 bisidder (ikke stemmeberettiget) per klub.

DMRU er ved Delegeretforsamlingen vært ved en frokost for de dele-
gerede
Tilmelding til delegeretforsamlingen bedes derfor , af hensyn til det
praktiske, foretaget på mail senest 19. november med opgivelse af navne
på de delegerede samt evt. bisidder.

Forslag og tilmelding sendes til enten
jej@adr.dk eller juuljan@hotmail.com
Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til mødet.

Sportslig Hilsen
Dansk Mini Racing Union
Jan Juul
formand


