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Referat fra bestyrelsesmøde i uge 3. 2019. på facebook 
 
 
Til stede : Paul Milligan, Kim Christiansen, Christian Williams, Ole Andersen, Torben Svinningsen, Henrik Hilleborg, Ole Hansen 
                  
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
 
”Godkendt.” 
 

2. Nyt fra formanden. 
Vi har fået en ny klub i DMSU. RC Knabstrup er en klub som køre off Road og on Road el i Knabstrup 
hallen i vinter halvåret, udendørs har de en off road bane der planlægges udvidet så der også kan køres 
largescale, der planlægges også for en udendørs asfaltbane. 
 
”Bestyrelsen byder velkommen til RC Knabstrup” 
 

 
3. Godkendelse af løbskalender for 2019 og at vi igen kalder løbsserien for Danmarksmesterskabet (DM). 

 
”En rigtig spændende løbskalender godkendt” 

 

4. Fælles retningslinjer for teknisk kontrol. Vi vedtog på sidste bestyrelsesmøde at der skulle ligge et forslag 
klar til landsmødet. Hvem vil sørge for dette oplæg? 
 
”Christian Williams har lavet et forslag som Ole H. skriver ind i reglementet som forslag til Landsmødet” 
 

5. Landsmødet. Ole Hansen forslår at Landsmødet holdes søndag d. 24. februar i Knabstrup Hallen. Der er 
hyggelige mødelokaler og vi kan få morgenmad og middagsmad for kr. 100,- pr. mand. det forslås at DMSU 
også denne gang står for udgiften, så det er gratis at deltage.  
 
”Godkendt. der udsendes invitation mm.” 
 

6. Mesterskabs plader.  
Skal vi fortsætte med de kendte glasplader eller skal vi finde på noget nyt, eventuelt noget som Erik Skov 
kan leverer. ? 
 
”Vi fortsætter med glaspladerne som nu bliver leveret med rigtig tryk i stedet for folie” 
 
 

7. Økonomi og medlemstal. 
Budgettet holdes. Der er kr. 19.646,27 i banken og medlemstallet er 177. 
 
Den nye medlemsstruktur med gratis medlemskab har givet rigtig mange nye medlemmer, stor tak til 
unionens sponsorere som har været med til at gøre det muligt at tilbyde gratis medlemskab og gratis 
deltagelse i Landsmødet. Det er også dejligt at se at 25 medlemmer har valgt at tegne et A. medlemskab til 
kr. 100,-  

 

8. Eventuelt. 
 
” Ikke noget til eventuelt” 
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