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DMRU Delegeretforsamling i Kolding 28.11.2004
Tilstede:
Peter Munkholm, Kolding
Jan Juul, Ikast (bestyrelsen)
Erik Mathiasen, Odder (bestyrelsen)
Per Dyrholm, Odder
Peter Broe, Hørning
Jørgen Erik Jørgensen, Odense (bestyrelsen)
Bjarne Godtfredsen, Odense (bestyrelsen)
Klaus Godtfredsen, Odense
Helge Christoffersen, Odense
-----------

1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Bjarne Godtfredsen og som referent valgtes Peter Munkholm

2. Formandens beretning
i

2004 har været et godt år med mange gode arrangementer, og med flere nye baner rundt omkring
landet, både minirace og scalerace.
Mange danske kørere har ligeledes i løbet af 2004 markeret sig fint i udlandet ved store
internationale løb.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererns beretning
Indtægter: Reglement er blevet solgt for 10 kr. som deltagende har været tvunget til at indbetale for
at deltage.
Udgifter: Internet domæne og webhotel, resten af pengene er brugt til præmier.
2004 har givet et underskud på 1/3 af kassebeholdningen.
Forslag til forbedringer af økonomi:
Ændring af webhotel
Højere deltagergebyr
Bedre PR
Kasserens beretning er godkendt enstemmigt

4. Indkommende forlslag
Odder rejser forslag om:
1. Optagelse af DLMS under DMRU.
Vedtaget enstemmigt
2. Erik Mathiasen, Per Dyrholm og Peter Munkholm foreslås valgt til DMRU’s Scalerace-udvalg.
Enstemmigt vedtaget.
OMR rejser forslag om:
1. Indberetning af løb i ordentlig tid, minimum 4 uger.
Mailliste er et forslag. Manglende indberetning medfører aflysning, bliver løbet kørt er det ikke
gældende.
Enstemmigt vedtaget.
2. Økonomi: Deltagergebyr er samme for alle klasser.
Alle deltagergebyrer indbetales til DMRU. DMRU udbetaler samme del af overskudet til alle
deltagende klubber. Det blev besluttet at udskyde en evt. vedtalelse til punkt ? Økonomi.
3. Forslag om klasser i 2005
1:24 S16D, 1:32 S16D, 1:24 Junior S16D.
Enstemmigt vedtaget.

Ålborg rejser forslag om:
Alle forslag fra Ålborg gælder kun minirace (slot - ikke scale)
1. 1:24 Eurosport køres med et DM-løb på en seperat løbsdag.
Enstemmigt vedtaget.
2. 1:24 Open X12 fortsætter
4 stemmer for, 6 temmer blank - forslaget vedtaget
3. 1:24 X12 Production Team løb efter ISRA regler.
4 timers løb. Krav om 8 deltagende hold stryges. Holdene består af minimum 3 mand. Løbene
vedtages som serie med 2 afdelinger og som et åbent DM med mulighed for udenlandske hold
at deltage.
Enstemmigt vedtaget.
4. Afsluttende DM- løb går på skift mellem DMRU’s klubber, så vidt det er muligt.
Enstemmigt vedtaget.
5. Delegeretforsamling skal afholdes umiddelbat efter sidste afdeling af DM.
9 stemmer imod, 1 blank. - ikke vedtaget
6. DM -afdelingers A finaler udvides til 5 min. pr. spor.
8 stemmer for, 2 blank.- forslaget vedtaget.
7. Racesystem som German Masters.
Forslaget forkastes p.g.a. manglende nøjagtighed i beskrivelsen.
8. 1:24 OpenX12 samme karrosser som Svenske Slotracing Forbund tillader.
9 stemmer for, 1 blank. - forslaget vedtaget.
9. 1:24 Eurosport benytter samme karrosser som Svenske Slotracing Forbund tillader.
9 stemmer for, 1 blank - forslaget vedtaget.
10. Tiden sættes op til 3 min pr. spor for 4 og 6 sporede baner.
2 stemmer for, 3 imod, 5 blank - forslaget er forkastet.
11. Point skalaen ændres til 45,40,36,34,33,32,31,30 osv.
9 stemmer for, 1 blank. Vedtaget.

5. Valg af formand og kasserer
Da bestyrelsesposterne kun er på valg i ulige år falder punktet bort.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Da bestyrelsesposterne kun er på valg i ulige år falder punktet bort.

7. Revisorer
Revisorer fra 2004 foreslås genvalgt for 2005.
Bjarne Godtfredsen og Helge Christoffersen
Enstemmigt vedtaget

8. Fastsættelse af kontingent
a)

Arrangørerne betaler kr. 250,-. pr. DM- løb, Kr. 100,- for andre løb.
DMRU sætter arrangementet på løbskalenderen og stiller værktøjer til rådighed, der varetager
udsendelse af invitationer og tilmelding.
DMRU stiller krav om at arrangørene indleverer regler og detaljeret beskrivelse af arrangementet.
Startgebyrer som i 2004.
8 for, 2 blank. - forslaget vedtaget

b)

Procedure for indmelding til DM afdelinger:
Ansøgningsfrist: 31/12-2004
Godkendelsesfrist 15/1-2005
Indbetalingsfrist: 1/2-2005
Vedtaget enstemmigt

c)

Procedure for optagelse af andre løb:
Ansøgningsfrist: 8 uger inden løbsdato.
Godkendelsesfrist og betaling: 6 uger inden løbsdato.
Tilmedling fra 4 uger til 1 uge inden løbsdato, eller arrangørene bestemmer sidste tilmeldingsfrist.
Vedtaget enstemmigt

9. Eventuelt
DMRU minirace-DM fordeles således:
1:24 S16D + OpenX12, 2 løb om foråret, 2 løb om efteråret.
1:24 X12 Production Team-Race, 1 løb om foråret, 1 løb om efteråret.
1:24 S16D Junior + 1:32 S16D, 1 løb om foråret, 1 løb om efteråret.
Som følge af pkt. 8 blev der af de tilstede værende klubber budt ind på forskellige løb, med
følgende foreløbige løbskalender 2005 for minirace-DM:
1:24 Production S16D + Open X12 (3 af 4 løb er tællende)
1. afdeling:
Vakant
2. afdeling:
16. april, HMK - Hørning
3. afdeling:
10. september, OMR - Odense
4. afdeling:
Vakant
1:24 X12 Production Team-Race (begge løb er tællende)
1. afdeling:
Vakant
2. afdeling:
5. november, OMR - Odense
1:24 S16D Junior + 1:32 S16D (begge løb er tællende)
1. afdeling:
26. februar, OMR - Odense
2. afdeling:
15. oktober, HMK - Hørning
1:24 Eurosport

Vakant

Der kan af klubberne søges blandt de vakante afdelinger inden 31.12.2004 til DMRU.

Peter Munkholm tilbyder via sit IT-firma, iByte at være webhotel og webmaster for DMRU’s
hjemmeside,
således at DMRU fremover vil få en webside der kan servicere vore medlemsklubber på betydelig
bedre vis end tidligere (se også pkt.8 a)
Jan Juul takker Peter på unionens vegne for denne flotte gestus, som unionen naturligvis tager
imod med glæde.

Jan Juul takkede afslutningsvis de fremmødte for et godt og konstruktivt møde, som lover godt for
en spændende sæson i 2005.

Regnskab
Dansk Mini Racing Union
For perioden 1. december 2003 til 30. november 2004
INDTÆGTER
Kassebeholdning 1. dec. 2003 ------------Renter bankkonto--------- ----------------Startpenge ved DM afd.:
”licens”
1/24
HMK – kr. 330.- 320.OMR – kr. 140.10.KMK – kr. 280.- 100.AMK – kr. 110.1/32 Holzenheim – kr. 60.OMR – kr. 60.Go Kart
Odder – kr. xx
Allingåbro – kr. xx
Reglementsbetaling – (licens) - (420,00 kr.)
Startpenge
(780,00 kr.)

UDGIFTER

3309,25 kr.
20,00 kr.

150,00 kr.

60,00 kr.

1200,00 kr.

……………………………………………………………

Køb af domæne navn------------------------------310,00 kr.
Webhotel hos B-one------------------------------272,00 kr.
DM Præmier til 1/24 junior og 1/32 ------------813,75 kr.
DM Præmier til Go Kart -------------------------441,25 kr.
DM Præmier til 1/24 -----------------------------812,50 kr.
Kassebeholdning 30. nov. 2004 ------------------2089,75 kr.
__________________________________
4739,25 kr.

4739,25 kr.

Specifikation af kassebeholdning 30. november 2004
Bankkonto AL
Kontant 114,25 kr. + 387,50 kr.
+ til gode fra startpenge
1200,00 kr.
- skylder JEJ for DM præmier 812,50 kr.
-------------indgår i kontantbeholdning
387,50 kr.
RESULTAT for året
-1219,50 kr.

1588,00 kr.
501,75 kr.
--------------2089,75 kr.

Odense d. 21. november 2004
……………………………………………
J. E. Jørgensen (kasserer)

………………………………………………
Jan Juul (formand)

