Handlingsplan for et samlet MRC Danmark

21. maj 2013

Udarbejdet af Dansk Model Sports Union 21. maj 2013, efter møde med DASU d.16. maj 2013.

Forord.

MRC sporten har i Danmark i de sidste 20 år været præget af stor uenighed blandt landets klubber om
hvordan sporten skal organiseres, der har ikke været de store uenigheder om hvordan sporten skal
udøves, så uenigheden ligger udelukkende i den ”politiske og administrative” organisering.
Dansk Automobil Sports Union (DASU) optog MRC sporten i 1982 og har siden organiseret og
administreret sporten for de klubber der ønskede at være med i DASU.
For 20 år siden opstod Dansk R/C Modelbil Union (DRCMU) som et modspil til DASU. Det var primært Jyske
og fynske klubber der på den måde demonstrerede at de ikke ville organisere sig i DASU. Dette synspunkt
har ikke ændret sig mærkbart gennem årene.
For 1½ år siden så Dansk Model Sports Union (DMSU) dagens lys, og igen var det et modspil til DASU. Her
var det klubber fordelt i hele landet der ønskede en union med et bredere demokrati, større indflydelse,
og en helt ny måde at organisere sig på.
Den udfordring MRC sporten står over for i dag, er at finde en model der kan samle hele sporten i
Danmark.
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Fordelingen af MRC sporten i de 3 unioner.
Her et overblik over hvad og hvilke opgaver der i dag ligger i de 3 unioner.

DASU

12 MRC medlemsklubber.
51 MRC licenser. ( 15 af disse købt af DMSU medlemmer for at kunne købe en EFRA licens.
Sommer løbs kalender:
2 løb LS on-road.
4 løb 1:10 El on-road,
3 løb off-road LS

DRCMU
11 MRC klubber
Medlemstal registreres ikke i DRCMU, men skønnes til 300
Sommer løbs kalender:
4 løb i 1:10 off-road

DMSU
17 MRC medlemsklubber.
Medlemmer: 571 pr. 31-12-2012
Sommer løbs kalender:
7 løb i 1:10 El.
5 løb i 1:10/1:8 nitro on-road
6 løb i LS on-road
7 løb i LS off-road
10 løb i 1:8 off-road
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Den model vi her forslår, hvor MRC sporten bliver samlet under DASU har fordele for alle 3 unioner.

DASU hæver sit MRC medlemstal til omkring 1000. og modtager derfor tilsvarende større tilskud fra DIF.

DMSU bevare sin organisering og administration af MRC sporten, og klubberne i DMSU modtager tilskud
fra DIF midlerne.

DRCMU klubberne modtager tilskud fra DIF midlerne og får deres medlemmer og klubberne forsikret.

Men det vigtigste af alt er, at en samling af MRC sporten vil give en anerkendelse udefra som vi ikke har
haft før. Det vil naturligvis ikke gå ubemærket hen over hovederne på hverken DIF eller Team Danmark at
vi i MRC sporten er nået frem til en model der kan samle sporten, netop fordi vi er klar over at MRC
sporten på den måde vil få helt nye muligheder for at udvikle sig og blive løftet op på et niveau den ikke
har befundet sig på før.
Derfor er det også vigtigt at alle er klar over vigtigheden af, at vi alle forsøger at give dette en chance og
være klar til at prøve at gøre tingene på en ny måde for MRC sportens skyld.

Overskrifterne for den model, vi forslår er disse.
1. MRC klubberne samler sig i DMSU som indmelder sig som ”En klub” i DASU.
2. DMSU bestyrelse bliver det nye MRC udvalg i DASU efter repræsentantskabsmødet 2013.
3. DMSU fortsætter som nu, men som medlem af DASU.
4. DMSU har sin egen økonomi som nu, og med tilskud fra DASU´s DIF midler.
5. MRC sportens info sted er www.dmsu.dk ( MRC knappen på www.dasu.dk linker til denne.)
6. Der skal arbejdes målrettet i DASU på at få anerkendt MRC sporten i DIF.
7. Der udarbejdes en målrettet Elitesatsning for MRC sporten i DASU.
8. At der laves en korrekt opgørelse over hvor meget MRC sporten koster at administrere i
DASU, med den nye foreslåede struktur.
9. At dette beløb afspejler det kontingent DMSU skal betale for hvert medlem til DASU.
10. At tilskuddet fra DIF til medlemmerne, tilfalder MRC medlemmerne efter MRC sportens medlemstal.
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Her er en uddybning af de 10 punkter i handlingsplanen.

1. MRC klubberne samler sig i DMSU som indmelder sig som ”En klub” i DASU.
Ved at alle MRC klubberne samler sig i DMSU bevares det brede demokrati og den måde
størstedelen af landets MRC medlemmer ønsker, en væsentlig forskel på de 3 unioner er på dette
punkt at man i DASU stemmer med antal licenser som ikke kan deles og gives til flere personer. i
DRCMU er det kun klubberne der hver har 1 stemme uanset hvor mange medlemmer der er i
klubben og i DMSU har alle medlemmer 1 stemme i alle Unionsanliggender og 1 stemme i de klasser
det pågældende medlem deltager i, i det indeværende år.
2. DMSU bestyrelse bliver det nye MRC udvalg i DASU efter repræsentantskabsmødet 2013.
På mødet mellem MRC udvalget og DMSU d. 11 marts på Christiansborg fremsatte MRC udvalget
dette tilbud.
”DASUs forslag var at DMSU indmeldte sig som klub i DASU, uden omkostninger, og alle DMSU
medlemmer blev meldt ind i DASU. Udvalget ville så trække sig tilbage, til fordel for DMSU
bestyrelse som overtog udvalgsposterne i DASU”.
DMSU´s bestyrelse består i dag af 1 formand, 1 næstformand/sekretær, 1 kasserer, 7 udvalgs
formænd og 2 udvalgsmedlemmer, og er en rigtig god og homogen bestyrelse hvor alle har stor
indsigt i lige netop den post de betræder.
3. DMSU fortsætter som nu, men som medlem af DASU.
Med et ønsket fra MRC klubberne om at ville det helt brede demokrati som organiseringen i DMSU
står for, er det den model der kræver de mindste tilpasninger, og som umiddelbart kan
administreres under DASU´s reglement 1.
At en union er medlem af en anden union ses ikke som noget problem, og DASU er jo også i dag
medlem af flere unioner eller forbund.
4. DMSU har sin egen økonomi som nu, og med tilskud fra DASU´s DIF midler.
Denne model er meget nem at administrere, den er helt åben og gennemskuelig for alle.
5. MRC sportens info sted er www.dmsu.dk ( MRC knappen på www.dasu.dk linker til denne.)
www.dmsu.dk er en meget MRC målrettet side hvor rigtigt mange af de funktioner der normalt skal
administrative medarbejdere til at udføre, er automatiseret, eksempelvis bliver startgebyret sat
direkte ind på klubbernes bankkonto og kørerne registrere sig direkte i løbs programmet, ligesom at
man ikke kan købe et løb hvis man ikke er medlem af DMSU og har købt et nummer til sin bil.
6. Der skal arbejdes målrettet i DASU på at få anerkendt MRC sporten i DIF.
Det vil være en åbenlys mulighed med en samling af MRC sporten at agitere for at der også i DIF
udskrives officielle Danmarksmesterskaber i MRC sporten.
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7. Der udarbejdes en målrettet Elitesatsning for MRC sporten i DASU.
Lige som det er nødvendigt med en elitesatsning i de andre motorsportsgrene i DASU er det
naturligvis også nødvendigt med en elitesatsning i MRC sporten, det er lige så vigtigt for MRC
sporten at havde internationale profiler, som det er i andre sportsgrene, og med en samlet MRC
sport i Danmark, er et EM løb eller VM løb på dansk grund absolut en kommende mulighed.
8. At der laves en korrekt opgørelse over hvor meget MRC sporten koster at administrere DASU, med
den nye foreslåede struktur.
Det vil være meget vigtigt for at denne samling af MRC sporten skal lykkedes, at alle spiller med åbne
kort. Hvis alle kan se hvad alle tingene koster, vil der også være en meget større mulighed for at
ingen føler at de er gået ind i noget de ikke kunne gennemskue.
9. At dette beløb afspejler det kontingent DMSU skal betale for hvert medlem til DASU.
Når alle udgifter og indtægter er gjort op vil det naturligvis være muligt at finde frem til de priser der
skal ligge til grund for at MRC sporten i Danmark kan drives på en god og forsvarlig måde.
10. At tilskuddet fra DIF til medlemmerne, tilfalder MRC medlemmerne efter MRC sportens
medlemstal.
Her er et område der vil være meget vigtigt at behandle på den korrekte måde, og hvor opfordringen
vil være at lytte meget nøje til MRC klubbernes holdning. Når man i MRC sporten er vidende om at
MRC sportens tilstedeværelse i DASU, som en anderledes sportsgren end de andre sportsgrene
DASU har, trækker nøgletallet som DIF udbetaler tilskud efter betydeligt op, vil det være helt
naturligt at disse tilskudskroner der gives ud fra medlemstallet i DASU, også tilfalder MRC sporten i
forhold til MRC sportens medlemstal.
Tidsplan for Handlingsplanen.
2013. DASU godkender handlingsplanens punkt 1 til 10.
2013. DMSU´s bestyrelse står til rådighed for dialog i godkendelsesperioden.

Denne handlingsplan indstilles til godkendelse i DASU´s bestyrelse af
Bestyrelsen i DMSU

MRC udvalget i DASU

For DMSU___________________________

For MRC i DASU______________________________
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