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Formandens beretning 2002......

Der er nu gået et år (næsten) siden jeg for 2. gang satte mig i DMRU’s formandsstol......et år, som har
budt på masser af godt race, men også mange udfordringer.

Der er blevet kørt DM i klasserne 1/24 Production S16D og X12 samt 1/32 Production S16D, og som
noget helt nyt har vi afviklet et DM-arrangement for Scale-Racing med Slot.It-biler i Kolding. Alle nogle
gode og spændende arrangementer, som forhåbentlig har været med til at give forøget interesse
omkring vor sport, og endnu engang..... tillykke til mestrene, René Schrøder fra KMRC i Kolding og Lars
Nørkjær fra AMK i Aalborg, som scorede hattrick og tog titlen i de 3 “træbaneklasser”.
Udover de egentlige DM-arrangementer, har der i årets løb været afviklet mange andre løbsarrangementer af forskellig karakter, og navnlig ser det ud til at de kortere Endurance-løb (f. eks. 4-timersløb) har
været meget populære.
Scale-Racing er en side af sporten, som DMRU ikke hidtil har beskæftiget sig så meget med, men med
afholdelsen af arrangementet i Kolding, som KMRC skal have stor tak for afviklingen af, kan der ikke
være tvivl om, at vi også fremover skal have fingeren på pulsen, hvad angår denne gren, hvilket også
klart vil fremgå af det forslag til nye vedtægter, som fremlægges på dette års Delegeretforsamling.
Dette bringer mig således frem til en af de største udfordringer, der har været i årets løb, nemlig at få
opdateret DMRU’s vedtægter. I mange år har disse stort set ikke forandret sig siden unionens start i
1968 og skønt praksis har været andet, er der ikke foretaget ændringer i vedtægterne. Dette skyldes
sandsynligvis, at man i mange år kun har koncentreret sig om de tekniske ændringer omkring klasser
m.v.
Det fremlagte forslag til vedtægter er langt fra komplet, og vil sandsynligvis byde på store diskussioner
på delegeretforsamlingen, og derfor kan jeg kun henstille til, at forslaget gennemlæses grundigt og
ændringsforslag overvejes nøje inden disse fremføres, således vi kan få en god og konstruktiv dialog på
forsamlingen.
DMRU kan i 2003 fejre sit 35-års jubilæum, og der har allerede været talt lidt om, hvorden dette kunne
blive markeret på behørig vis. Alle opfordres hermed til at fremkomme med forslag til, hvordan vi kan
fejre unionens mærkedag d. 25. september.
I denne forbindelse er det måske værd at nævne, at DMRU ikke ligefrem hører til de mest bemidlede
forbund, og det er naturligvis heller ikke meningen, at unionen skal være en stor pengemaskine. Arbejdet
i DMRU foregår på frivillig basis og eventuelle udgifter forbundet hermed afholdes af de enkelte, da
indtægterne til unionen er stort set lig 0. Såfremt man ønsker en mere aktiv union, bør man således
overveje, hvordan denne kan tilføres flere midler.
Vel mødt til Delegeretforsamlingen i Odense d. 30. november 2002.
Jan Juul
Formand, DMRU
DMRU anbefaler

Check DMRU-sektionen på http://home19.inet.tele.dk/kofs/

Kender du nogle, som du gerne vil ha’ får DMRU’s Mail-Newsletter, eller ønsker du ikke længere selv at være på
mailinglisten, så send en besked til.........DANSKMINIRACING@HOTMAIL.COM

