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Referat fra DMRU’s delegeretforsamling..............
Delegeretforsamling, Odense 30. november, 2002.
kl. 11.00
Deltagere:
Jan Juul
Klaus Godtfredsen
Erik Mathiasen
Jørgen Erik Jørgensen
Bjarne Godtfredsen
Helge Christoffersen
John Pettersson
Steen Michaelsen
Peter Broe
Preben Rasmussen
Jan Rasmussen
John Kruse

DMRU bestyrelse samt NNSR, Ikast
DMRU bestyrelse
DMRU bestyrelse samt OMK, Odder
DMRU Kasserer
OMR, Odense
OMR, Odense
LMRK, Lumby
KMK, København (til kl. 15.00)
HMK, Hørning
(fra kl. 14.00)
(fra kl. 14.00)
(fra kl. 14.00)

1.

Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt Klaus Godtfredsen.
Som referent blev valgt Jan Juul

2.

Formandens beretning
Jan Juul aflagte beretning med udgangspunkt i den i Newsletter nr.3 udsendte beretning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3.

Kassererens beretning.
Jørgen Erik Jørgensen fremlagte regnskabet og forklarede at der ingen bevægelser
havde været, idet der ingen intægter havde været, da klubberne i modsætning til
tidligere selv havde afholdt udgifter til præmier.
Af samme grund skal der i næste regnskabsår forventes en nedgang i unionens
formue, da der således vil være en udgift til præmier i det samlede mesterskab 2002
på ca. Kr. 900,Det bør fremover klarlægges hvordan unionen tilføres midler med mindre unionen
med nuværende praksis snart skal gå i betalingsstansning.
Kassererens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4.

Indkomne forslag.
Der var fremsendt forslag fra;
- unionens bestyrelse
- OMK, Odder
- HMK, Hørning
- KMK, København

Da bestyrelsens forslag omkring unionen love og vedtægter var det mest omfangsrige, blev dette efter normal foreningsskik behandlet først.
De enkelte punkter i vedtægterne blev gennemgået stykvis af Jan Juul, hvorefter
der blev stemt enkeltvis om punkterne, enkelte med mindre ændringer.
Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes;
Vedtægter
- §10 Regnskabsåret ændret fra 1/8-31/7 til 1/11-31/10, således regnskabet afsluttes tættere på
Delegeretforsamlingen.
I året 2002/03 går regnskabsåret dog fra 1/8-31/10.
- §17 Løbsafgift på Kr. 10,-/deltager per klasse vedtages.
Klubberne sørger selv for præmier. Løber mestyerskabet over flere afdelinger sørger
DMRU for præmierne til det endelige DM-resultat.
Baneregler for Scale-Racing vedtages.
Ved mere end én DM-afdeling (serie), skal der ved mere end 3 afdelinger max. være 3 tællende.
Dårligste resultat må kastes bort.
Løbsregler, Slot-Racing
- §6 Køretiden ændres til min. 2 minutter.
- §12 Point ændres til 10-8-7-6-5-4-3-2-1
Løbsregler for Scale-Racing vedtages
Løbsregler for Endurance-løb vedtages
Vognreglement
- pkt.1, Opdeling vedtages med ændringer
- 1:32 S16D vedtages som klasse. Nye chassis-typer diskuteres, men grundet for lidt
viden om pris, tilgængelighed m.v. vedtages med flertal ikke at tillade nye typer.
- 1:24 S16D vedtages som klasse. Nye chassis-typer diskuteres og Parma Flexi4 godkendes
med flertal
Der ændres lidt om nye karrosserityper. Nye skal snarest føjes til listen, som så skal gælde
hele året uden ændringer.
- 1:24 G12 vedtages som klasse. Parma Flexi4 chassis godkendes.
Karroserierne skal være efter ISRA’s homologeringsliste og KUN disse.
Der skal forsøges at fremskaffe billeder af alle godkendte karrosserier eller et eksemplar
heraf skal indleveres til DMRU’s bestyrelse for rundsending til de respektive løbsledere,
så disse kan identificere alle godkendte karrosserier.
- 1:24 EuroSport vedtages som klasse. ISRA’s reglement skal oversættes og være gældende, incl. ISRA body-homologeringsliste.
- DM i Scale-Racing afvikles på én dag.
Erik Mathiasen pålægges at finde klubber til afholdelse af de DM-arrangementer i alle
de klasser han ønsker, forudsat at disse først godkendes af DMRU’s bestyrelse.
DM i klassen SLOT.IT, som afviklet i Kolding i 2002 vil under alle omstændigheder blive forsøgt
afviklet igen i 2003.

5.

Valg af formand og kasserer.
Ikke på valg.

6.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Ikke på valg
Per Taubert er efter ønske udtrådt af bestyrelsen, Per Søndergaard (KMK) overtager
som suppleant pladsen.
Jørgen Erik Jørgensen vælges som Sydjysk sekretær (ikke valgt forrige gang) og
bestyrelsen udnævner straks JEJ til kasserer/administrator efter de nye ændringer i
vedtægternes §3
Der blev ikke valgt nogle suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne udpeger evt. deres
egen suppleant.

7.

Valg af revisorer.
Jan Rasmussen og Bjarne Godtfredsen blev valgt til revisorer.

8.

Fastsættelse af kontingent.
Det blev vedtaget enstemmigt at startgebyret skulle sættes til Kr. 60,-/deltager
per klasse, hvoraf Kr. 10,- tilfalder DMRU i løbsafgift.

9.

Eventuelt
Der var intet at bemærke under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 16.30

4-Timers Jule-Race hos KMK......
KMK i København kører i år deres traditionsrige 4-timers julerace
d. 15. december, og der har i længere tid været fuldt bokket op
med 8 hold. Holdene er;
Team Nisserne
Neckcheese Racing-Team Helga
Team Slotcar.dk
Team Grønnegården
Racing Team De Gamle
P.L.O. Racing
Team Banjomusene
The Jørgens Racing Team

Per Søndergaard, Martin Borch-Christensen,
Allan Rasmussen, Nicklas Rasmussen
Karsten O. Frederiksen, Henning Smed, Jan Juul
Vest, Per K, Johnny, Carsten
Jack, Johnny, Martin L, René
Steen Michaelsen, Peter Rousing, Buller, Kim
Maurizio, Søren T, Per Møllerstrøm, Peter H
Carsten, Erik, Niels “Schummi”
Thomas Mortensen, Sune A, Andrew S

Resultatet af dette action-pakkede felts anstrengelser på Danmarks største træbane vil kunne ses i
næste Newsletter.

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

