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DMRU Delegeret forsamling 2015 

Referat 

 

DMRU Delegeret forsamling 2015 blev afholdt søndag den 22. november 2015 i 

Fælleshuset i  Skalbjerg, med Stephen Wagstaffe som vært. 

 

Til stede var 12 medlemmer 

Leif Svinth Christensen  MMRK DMRU nord jysk sekr. 

Peter Broe   HMK DMRU nord jysk suppl. 

Jørgen Erik Jørgensen   OMR DMRU Fynsk sekr. 

Helge Christofffersen  OMR 

Flemming Lindbaum  HMRC 

Thomas Ludvigsen  RRO 

Brian Skovsende  ESR 

Henning Hein  ESR 

Jan Pieler   ESR DMRU sydjysk suppl. 

Per Thaudal  MMRK 

Preben Rasmussen  HMRC 

Stephen Wagstaffe  HMRC DMRU syd jysk sekr. 

Da hver klub har 2 stemmeberettigede, blev Jan Pieler bisidder for  ESR og Stephen 

Wagstaffe for HMRC. Derefter opgjort at der var 10 stemmeberettigede. 

 

Dagsorden iflg.  Vedtægterne 
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1. Valg af dirigent og referent. 

Jørgen Erik Jørgensen bød velkommen til de fremmødte. Grundet kraftig snevejr var 

DMRU  formanden Erik Noltensmejer, Racefun, og Sjælland sekr. Rene Glæsel, 

Woodracing strandet i Roskilde og Slagelse, hvorfor de ikke var nået frem. 

Telefonisk kontakt flere gange under mødet. 

I henhold til dagsorden blev der forsøgt valgt en dirigent. Ingen meldte sig, hvorfor 

Jørgen Erik Jørgensen opfordrede til at holde en god mødekultur. 

Som referent valgte forsamlingen Jan Pieler. 

 

2. Formandens beretning. 

Grundet at formanden Erik Noltensmejer ikke var mødt frem blev denne ikke 

fremlagt. 

 

3. Kassererens beretning. 

Kasserer Jørgen Erik Jørgensen gennemgik regnskabet udsendt sammen med 

dagsorden og indkomne forslag. Jørgen Erik forklarede, at der var skruet ned for 

præmiebudgettet, og hvorfor der var et negativt årsresultat på kr. 372,23. Forklaret 

via bilag B, oversigt over forhåndstilmeldte til DM løb gennem år 2015, herunder 

eftertilmeldte til samme løb. Regnskabet udviste ikke løbsafgifter for sidste DM løb 

for 1/24 S16D og 1/32 Open ved HMK den 15. november, og at der ikke var 

opkrævet kr. 50,- udover startgebyr for eftertilmeldte til løbet, som reglerne ellers 

tilskriver. 

Forsamlingen drøftede, hvad der bør ske, når en deltager eftertilmelder sig, og om 

DMRU skulle være ”barsk” og indkræve de ekstra kr. 50,- for dem som tilmeldte sig 

efter tilmeldingsfristen udløb ( normalt 10 dage). Af dette beløb opkræver DMRU kr. 

30,-. Dog skal en eftertilmeldt ikke betale kr. 50,- pr tilmeldt klasse, men alene kr. 

50,- selv om der deltages i 2 klasser på dagen. 

Jørgen Erik pointerede, at det er den arrangerende klubs ansvar at indkræve 

beløbet, sammen med de øvrige tilmeldingsgebyrer for forhåndstilmeldte. 
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Forsamlingen udtalte, at for 2016 præciseres det, at reglerne for eftertilmelding skal 

overholdes, med fordeling kr. 30,- til DMRU og kr. 20,- til arrangerende klub. 

Herefter drøftelse om regnskabet forskellige udgifter, herunder køb af 

domænenavnet DMRU. 

Kassebeholdning pr. 311015 er på 11.525,09. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. indkomne forslag. 

Indkomne forslag blev behandlet i den nr. orden/række, som de var opstillet i jf. de 

udsendte materialer til brug for delegeretforsamlingen. 

a) DM klasser for år 2016. 

Drøftelse om 1/24HardbodyGT-klassen skulle bestå sammen med Scaleauto-klassen, 

og om GT-klassen skulle køres efter gtmos regler. 

Konklusionen blev, atScaleautoog GT-klassen fortsætter i år 2016 og udvalget for 

klasserne udarbejder et reglement for GT- klassen inden den 1. december 2015.  

1/24 Can Am og Retro F1 fortsætter uændret i året 2016. 

Drøftelse om 1/24 Hardbody Classic, da der var aflyste løb i 2015 grundet 

manglende tilmelding. MMRK er eneste klub, der har søgt løb i klassen i år 2016. 

Konklusionen blev, atHardbody Classic med både A og B klasse fortsætter uændret 

for år 2016. 

Slotklasserne 1/24 S16D drøftet og delegeretforsamlingen var enige om, at junior og 

senior slås sammen til et mesterskab, og køres efter Seniorreglerne fuldt ud både 

hvad angår chassis og production karosser. Det betyder, at JK Can Am karosser ikke 

kan anvendes i år 2016. 

Konklusionen blev, at  Slotklassen S16D fortsætter i år 2016 som ét mesterskab.  

Slotklasse 1/32 Open fortsætter uændret i året 2016. 

SCX digital klasser fortsætter uændret for år 2016. 
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4b. Indkomne forslag i øvrigt. 

Forslag 1 stillet af Erik Noltensmejer vedr. vedtægter § 16, om der bl.a skulle sættes 

minimumstal for antal tilmeldte deltagere for at kunne gennemfører et løb ( alle 

klasser) og om den afholdende klub i forhold til antal tilmeldte kørere stille med 

resterende  nødvendige antal påsættere for at gennemfører løbet. 

Lang drøftelse vedr. minimum antal kørere i forhold til aflysning af et løb, eller om 

det som i år 2015 er op til arrangerende klub at beslutte en aflysning. Forsamlingen 

henstiller at 10 dages reglen overholdesfor tilmelding forud for løbsdato, og det blev 

drøftet hvornår seneste tidspunkt for aflysning, her blev 5 dage nævnt. 

Forslaget sat til afstemning: 7 stemmer imod og 3 undlod at stemme – ikke vedtaget. 

 

Forslag 2 stillet af OMR vedr. vedtægter § 3a, afsnit 6 , om klasseudvalg tilknyttes for 

1 år ad gangen. 

OMR uddybede deres forslag og oplyste, at et udvalg dog kunne genvælges på 

delegeretforsamlingen for næste år. Ved et løb i en klasse, kunne et klasseudvalg 

vælges/indsættes for klassen gældende for samme kalenderår. Skal tilføjes 

nuværende tekst i § 3a. 

Forslag at stemme om blev: udvalg vælges for et kalenderår ad gangen. 

Forslaget sat til afstemning: 10 stemmer for – vedtaget. 

 

Forslag 3 stillet af MMRK vedr. vedtægter § 3a, om klasseudvalgs beføjelser for 

bedre at kunne sikre udvikling af de omhandlende klasser. 

I forslaget ønsker MMRK at sikre at udvalget for en klasse også fastlægger 

løbskalender for den aktueller klasse/r 

Drøftelse om ansøgningsmåde – udvalg eller klub. Der blev argumenteret for og 

imod og om hvornår en evt. vedtagelse af forslaget skulle gælde fra ( år 2016 eller år 

2017) 

MMRK stillede ændringsforslag til tekst, som blev: 

For at sikre en dynamisk struktur, kan de forskellige klasser under A, B, og C (se §2) 

tilknyttes udvalg, som varetager den løbende styring og udvikling af det tekniske 
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reglement for klasserne, bland andet m.h.t. fortolkning af vognreglement og 

fastlæggelse af løbskalender. Det samme udvalg kan varetage en eller flere klassers 

interesser. Vedr. fastlæggelse af løbskalender skal dette være gældende fra år 2017. 

Forslaget sat til afstemning: 5 stemmer for og 3 imod. 2 undlod at stemme – 

vedtaget. 

 

Forslag 4 stillet af MMRK vedr. vedtægter § 15, om klasseudvalgs beføjelser for at 

sammensætte en  løbskalenderudfra  kendskab til deltagernes ønsker og med 

mulighed for at spørge de klubber, der ikke lige har fået indsendt en ansøgning til 

DMRU. Vil skabe grobund for god udvikling af sporten. 

Drøftelse af hvordan forslaget kunne tilpasses det netop vedtagne i forslag 3 – at 

kunne fastlægge hvilke baner og klubber, der kunne afvikle DM-løb, og som 

klasseudvalget kunne planlægge en løbskalender efter. 

Ændringsforslag og tilpasning af nuværende tekst i vedtægter, idet nuværende 

tekstindhold fastholdes og tilføjes forslagets erstatningstekst. (Se MMRK forslag side 

1 af side 2 i det udsendte materiale) 

Tekst der tilføjes: For hver klasse, hvor der er udpeget et udvalg,  er det udvalgets 

opgave i samarbejde med de interesserede klubber og baner at fastlægge en 

løbskalender for klassen/r. Løbskalenderen skal ligge fast 14 dage efter 

Delegeretforsamlingen og offentliggøres påwww.DMRU.dk.  

Hvis der ikke findes et udvalg for klassen, bestemmes løbskalenderen på 

Delegeretforsamlingenudfra de indsendte ønsker om løb. 

Forslaget herefter sat til afstemning: 6 stemmer for, ingen stemmer imod, 4 undlod 

at stemme. 

 

Forslag 5 stillet af Jørgen Erik Jørgensen, bestyrelsesmedlem, vedr. vedtægter § 16, 

om enkeltløb med DMRU – DM status. 

Skal gælde for enkeltløb med godkendt DM status. JEJ oplyste, at forslaget er 

fremsat udelukkende udfra økonomiske betragtninger. 

Forslaget tekst blev efter drøftelser tilpasset med accept fra forslagsstiller således: 
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For enkeltløb med DMRU – DM status. 

DMRU regler for tilmelding er gældende, dog med 14 dages tilmeldingsfrist af 

hensyn til præmiebestillinger. Tilmeldingsminimum er 15 deltagere med afregning af 

kr. 30,- pr deltager til DMRU, dog min.kr. 600,- ( som er til præmier) for at løbet kan 

få DM status. 

Forslaget sat til afstemning: 10 stemmer for. 

 

Forslag 6 stillet af OMR, vedr. vedtægter § 11 Point – løbsafvikling for Scale og Slot. 

Forslaget stillet udfra en efter OMR mening skæv fordeling af DM baner og hvilket 

løb der er tællende til et mesterskab. 

Drøftelser vedr. det rimelige i at en landsdel, hvor en bane er beliggende, skal være 

afgørende for om et løb er tællende. Reglerne forskriver hvor mange løb/afdelinger 

af et klassemesterskab, der er tællende alt efter antal afviklede løb i en DM – klasse. 

Eks. Slot klasse med 5 DM løb, hvor 3 er tællende, forslog OMR at 1 løb på Sjælland 

skulle være tællende uanset om nuværende regler, hvor de 3 bedste løb er tællende 

i DM pointregnskabet. Påpegede at de foreslåede regler har været praktiseret i SCX 

klasserne i indeværende år. 

Forslaget trukket tilbage af OMR. 

 

4c. Løbskalender for det kommende år. 

 

Forsamlingen drøftede baners godkendelse og syn, og om hvordan excel skema 

herfor skulle udfyldes  og sendes til DMRU. 

Når skemaet er udfyldt gemmes det på ens egen PC, og derefter sendes som fil til 

DMRU. 

Drøftelser udfra den udarbejdede provisoriske løbskalender for 2016 i 3 varianter. 

Herunder antal af afdelinger i hver klasse med DM status, og hvor mange antal DM 

løb ( forskellige klasser) hver medlemsklub kan få tildelt i et år. 
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Der er for året 2016 anmeldt/ansøgt 9 afdelinger til Scaleauto og forsamlingen var af 

den mening, at dette er for mange løb og burde minimeres. 

Woodracing havde søgt om løb i Scaleauto og Can Am og Retro F1 men annulleret 

sin ansøgning den 10. november af ukendte årsager. 

 

X-kolonnen i den provisoriske kalender blev valgt. SCX klasserne har udpeget deres 

løbsdatoer og ikke medregnet i X kolonnen. 

Udfra den valgte kolonne udgår 3 klubbers ansøgning om Scaleauto løb, så antal 

afdelinger i denne klasse bliver 6 stk. 

De klubber der udelades fra Scaleauto løb i 2016 får fortrinsret til DM løb i samme 

klasse i året 2017. Dette er OMR – ESR  - HMRC. 

DMRU gennemgår og bearbejder datoer for afvikling af DM i Classic. 

 

 

5. Valg af formand. 

Erik Noltensmejer har erklæret sig villig til genvalg Valgt 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Sjællands repr. Rene Glæsel villig til valg  Valgt 

Jylland Syd repr. Stephen Wagstaffe villig til genvalg. 

ESR forslog Jan Pieler, ESR som repr. For Jylland Syd. 

Stephen Wagstaffe trak sit kandidatur.  

Jan Pieler, ESR  villig til at modtage valg  Valgt 

Som suppleanter: 

Sjælland ingen kandidater og derfor vakant. 

Suppleant Fyn modtog John Petterson valg  Valgt 

Suppleant Nord Jylland modtog Peter Broe valg Valgt 

Suppleant Syd Jylland modtog Stephen Wagstaffe valg Valgt 
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7. Valg af 2 revisorer. 

Bjarne Godfredsen og John Petterson valgt med akklamation. 

 

8. Fastsættelse af kontingent, startgebyrer og andre udgifter. 

Ingen ændringer forslået.    Uændret. 

 

9. Eventuelt. 

ESR ønsker at DMRUs bestyrelse skal se på brugen af motorer i Slot S16D klassen, 

herunder hvordan disse kan trimmes jf. nuværende reglement og om Pro Slot motor 

PS 2104, der er blueprintet og med S16D anker fra fabrikken og andre fjedre, kan 

godkendes som den er, til brug i klassen. 

 

Herefter tak for god disciplin under mødet og for god ro og orden. 

Tak til Stephen for mødearrangementet. 

Mødet afsluttet ca. kl. 1600. 

 

Jan Pieler 

Referant 
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