
DMRU Delegeretforsamling 25. nov. 2012 i Skalbjerg 

Deltagere: 

 Niels Elmholt Christensen, KMRC 

 Per Jensen, KMRC 

 Jan Pieler, KMRC – bisidder 

 Erik Noltensmejer, Racefun 

 René Glæsel, OSCC 

 Carsten Hansen, OSCC 

 Ejvind Thorup, HMRK 

 Michael Andersen, HMRK 

 Helge Christoffersen, OMR 

 Jørgen Erik Kørgensen, OMR 

 Thomas Ludvigsen, RRO 

 Preben Rasmussen, HMRC 

 Stephen Wagstaffe, HMRC 

 Kenneth Hansen, HMRC – bisidder 

 Jan Juul, MMRK 

 

1. Valg af dirigent og referant 

Erik Noltensmejer belv valgt som dirigent og Niels Elmholt som referent. 

 

2. Formandens beretning 

Kan læses i invitationen, men Jan Juul fremhævede især, at de relativt få forslag til vognreglementet i år 

tydede på, at delegeretforsamlingen i 2011 havde gjort et godt stykke arbejde. Han glædede sig desuden 

over at både nye og genoplivede baner var dukket op, blandt anden den fine bane i Esbjerg, ligesom banen i 

Skalbjerg, der havde fået en revival. 

 

3. Kassererens beretning 

Der var 305 starter i år mod 313 i 2011. Regnskabsåret slutter 30/10 og der er dd ingen udenståender. 

Største udgiftpost er præmier og der var et mindre underskud på kr. 206 i år. Ellers har Unionen en sund 

økonomi. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 

  



4. Indkomne forslag 

Vedtægter §2 + §9 (OMR side 1 af 5) 

Forslaget var primært udsprunget at en situation efter et DM løb først på året, hvor en af deltagerne 

efterfølgende havde skrevet et særdeles uacceptabelt indlæg på sin egen klubs forum.  

Der var på mødet enighed om, at situationer som ovenfor nævnte burde have en konsekvens for 

vedkommende, men da det er klubberne og ikke de enkelte kørere, der er medlem af DMRU, medførte 

emnet en del diskussion, specielt om, hvorvidt en klub har ansvaret for hvad dens medlemmer foretager sig.   

Der var enighed om at en klub kan/bør ekskludere et medlem som ikke lever op til klubbens og DMRUs 

etiske regler. Der var ligeledes enighed om at Unionens bestyrelse bør reagere, hvis noget tilsvarende igen 

skulle forekomme. 

Mødet vedtog enstemmigt et ændringsforslag, hvor det henstilles til Bestyrelsen at medtage et punkt i 

vedtægterne under Værdier, som tager højde for, hvorledes man fremover reagerer på denne form for uetisk 

adfærd 

 

Vedtægter §15 (OMR side 2 af 5) 

Foreslået tilføjelse. ”Klubben er kun forpligtet til præmier – hvor der er forud tilmeldte deltagere” 

Vedtaget (10 stemmer for, 0 imod, 3 undlod at stemme) 

 

Vedtægter §15 (OMR side 3 af 5) 

Foreslået tilføjelse vedr. reservebaner, hvis klubber springer fra, konsekvenser hvis klubber melder fra for 

sent samt valg af datoer til DM løb. 

Det sidstnævnte punkt vil blive behandlet under diskussion af løbskalender for 2012 under Pkt. 9 Diverse  

Der var diskussion omkring køreplanen til afholdelse af løb og hvordan man håndterer situationen hvis en 

klub ikke kan afholde et løb, samt for sent udsendelse af invitationer. 

Der var enighed om at der skal strammes op på procedurerne i klubberne, så man sørger for at varsle løbene 

i god tid. 

Forslaget blev nedstemt (3 imod, 2 for, 8 undlod at stemme) 

 

Vedtægter §16 (OMR side 4 af 5) 

Foreslået tilføjelse: ”Deltagelse i DM løb har alle der er medlem af en DMRU godkendt klub”. 

Ændringsforslag: ”Man skal være medlem af en klub under DMRU for at deltage i DM-løb” 

Vedtaget (12 for, 1 imod, 0 undlod at stemme) 

 



Vedtægter §15 (OMR side 5 af 5) 

Det foreslåede tilføjelse blev erstattet af et ændringsforslag - Tilføjes som §15a : 

” Det tilstræbes at videreføre den nye løbskalender med samme løbsweekender også i det efterfølgende år, 

med hensyntagen til ændrede helligdage mm” 

Dvs. at man ved et delegeretmøde fastsætter løbsdatoer 2 år frem, for det første år en detaljeret kalender 

med klasser etc., for året efter fastlægges løbsweekenderne, men hvilke klasserne, der køres på de 

forskellige datoer fastlægges først ved den efterfølgende delegeretforsamling. 

Eks. På delegeretmødet 2012 fastlægges løbskalender for 2013 med eksakte angivelser af datoer og de 

klasser der køres på de enkelte løbsdage. Samtidigt fastlægges løbsweekender dage for 2014, dog uden at 

angive om der køres lørdag eller søndag, og heller ikke hvilke klasser der skal køres. Dette fastlægges først 

på delegeretmødet i 2013, hvor man også fastlægger løbsweekender for 2015 osv. 

Ændringsforslaget blev vedtaget (12 for, 1 imod, 0 undlod at stemme) 

 

Løbsreglement Slotracing §6 (ESR side 1 af 1) 

Tilføjelse om mulighed for at få et ekstra chassis godkendt. 

Der var forståelse for baggrunden for forslaget, men der var en generel frygt for at det foreslåede kunne 

misbruges og at det ville stille yderligere krav til løbsledelsen. 

Forslaget blev nedstemt (7 imod, 0 for, 6 undlod at stemme) 

 

Vognreglement Scale Racing 1:24 GT (KMK m.fl. side 1 af 1)  

max 60mm bredde på chassis - fjernes  

Forslag vedtaget (6 for, 2 imod, 7 undlod at stemme) 

 

Vognreglement Scale Racing Retro F1 samt CanAm (KMRC side 1 af 1) 

Angivelserne af trædeflade på for- og baghjul (min 10mm og maks. 16mm) udgår og erstattes af: 

Forhjul, bredde: min 8mm  

Baghjul, bredde: maks. 16mm 

Tegninger i reglement rettes tilsvarende 

Forslag vedtaget (10 for, 0 imod, 3 undlod at stemme) 

 

Vognreglement Slot Racing 1:24 S16D (jan Juul/HMK side 1 af 1) 

Tilføjes under lejer (motor): I can-ende tillades det at montere et kugleleje. 



Forslag vedtaget (8 for, 0 imod, 5 undlod at stemme) 

Det pointeres at std. motorer med umærkede ankre stadig skal være forseglede og kan derfor ikke forsynes 

med kugleleje, med mindre man samtidigt udskifter ankeret med et tilsvarende mærket ”S16D” 

 

Løbsregler 1:32 Slot.it (OSCC side 1-5 af 5 + følgebrev) 

Alle forslag blev enstemmigt vedtaget 

Der var generel enighed om det fornuftige i at tilpasse DMRU’s regler på dette område til den det 

sjællandske Euroscale reglement. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Jysk Sekretær, nord – Peter Broe – genvalgt 

 Fynsk Sekretær – Jørgen Erik Jørgensen – genvalgt 

 Valg af suppleanter: Helge Christoffersen + René Glæsel – begge genvalgt 

 

7. valg af revisorer 

 Bjarne Godtfredsen + John Pettersson – begge genvalgt 

 

8. fastsættelse af kontingent, startgebyrer og andre afgifter 

 Ingen ændringer 

 

9. Eventuelt  

 Jan Juul laver en blanket, som klubberne kan anvende ved ansøgning om løb 

 NEC laver opdatering af Kluboversigten på DMRU’s hjemmeside. Det henstilles til klubberne om at 

give besked til DMRU, når data, bl.a. vedr. nøglepersoner såsom formand og kasserer, ændres. 

 NEC opdaterer Klubregistrering og baneregistrering og lægger disse ud på DMRU’s hjemmeside 

 Løbskalender for 2013 blev fastlagt under hensyntagen til at de bedst besøgte klasser fik forrang 

ved valg af datoer. 

 

 

Tak til Stephen Wagstaffe for lån af lokaler og fin betjening hele dagen 

 


