Landsmøde DMSU 25-02-2018
Referat
27 fremmødte

Velkomst ved Ole Hansen.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent: Bestyrelsen peger på Kim Krogh
Dirigent Kim Krogh Valgt
Stemmetællere: Christian Williams, Kim Christensen, disse blev valgt
Kim Krogh overtager dirigent stokken
2. Bestyrelsens beretning.
Ole Hansen Fremlægger bestyrelsens beretning
Takker Ikast for at ligge faciliteter til
Fint initiativ med race dagen før, opfordre at klubber at følge dette eksempel fremad
Takker Sponsor for fra sidste år for sponsorater. Gennemgik hvad de enkelte sponsorere laver.
Hjemmesiden blev hacket i 2016 og skabte en del problemer, og morningtrain tilbød at sponsorere
hjemmesiden i 2017, og nu officiel sponsor i 2018.
Sponsorerne har gjort at landsmødet er gratis.
DMSU startede meget bredt med demokrati og ting kunne drukne i det, og nu nede på LSOR, men
det har så i 2017 betydet at udførelsen af dette har været meget gnidningsløst.
2017 sæsonen blev kørt med fast løbspakke, kørte godt, men alle kan og skal ikke være enige.
6 løb i mesterskab serien, hvor 2 var på udlagte baner, plus revanchen som Claus Karlsson
afholdte.
De 2 udlagte baner delte vandene, og det er taget til efterretning,
7 bestyrelsesmøder.
En del udskiftning i bestyrelsen beklageligvis.
Håber på at finde et par personer der brænder for unions arbejd.
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Dialog møde i Kalundborg, med masser af drøftelse omkring 2017 sæsonen og hvordan kørende
ønskede 2018 skulle se ud.
Bestyrelsen har arbejdet på de ønsker og fremlægger denne senere.
Andre unioner kører det på den måde som DMSU forslag.
Erhard Nielsen er stoppet som løbsleder, stor tak til ham for mange års tjeneste, og stor tak for at
være med til at uddanne de nye folk. Opfordre til at give de nye løbsleder de terrifer som Erhard
fik i 2017. Alle er velkommen til at kunne deltage.
Første løb er desværre aflyst grundt bane mangel.
11 Deltager til EFRA EM.
Stor tak til De folk der har været med i DMSU Bestyrelse og nuværende for det store arbejde i
2017.
Spørgsmål omkring tilskuer om hvordan de er forsikret. De er dækket hvis det er noget at gøre
med RC.
2a. forslag til vedtægtsændring.
Ole Hansen gennemgik de ændringer der er kommet på vedtægterne til unionen. Se forslag 1.
Der blev pointeret at det ikke er indeværende kalender år, men indeværende kontingent år, det
bliver rettet, i det endelige godkendte.
Medlemskab for medlemmer, der findes fremadrettet kun et medlemskab A medlemskab.
25 for, 0 imod, 2 der stemte blank, forslaget vedtaget
3. Godkendelse af revideret regnskab og budget.
Ole Hansen gennemgik regnskabet
Grundet det store negative udsving på indtægter i løbspakke, var nogen klubber selv skaffede
påsætter eller lignede
Pokaler blev dyrere end beregnet, men det blev bestilt samlet, og fik en rigtig god pris.
Opgradering af regnskabs program til pro, kostede nogen penge som ikke var budgetteret
Kontorartikler var heller ikke budgetteret, meget af det var udstyr er ønsker fra løbsleder, Noget af
det udstyr Erhard brugte var privat, men valgte at sælge det til unionen i forbindelse med hans
stop, til en meget favorabel pris.
Unionen afskriver gælden fra MMRC og OMRC.
Regnskabet blev godkendt
Budgettet for 2018
Ole Hansen fremlægger det.
Budgettet blev godkendt
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4. Fastsættelse af kontingent.
Forslag til kontingent for medlemsklubber er 500,Forslag til kontingent for A. medlemmer 100,Kontingentet for medlemmer af medlemsklubber 0,Kontingentet træder i kraft per 1. april
Ovenstående blev vedtaget med 25 for, 0 imod, 2 blanke
Forslag til løbsgebyr sættes til 1000,Forslag til bil nummer rettigheder sættes til 5,- der udstedes ikke nummer mere, det kan købes
eller males på karossen.
Spørgsmål omkring gamle brugere på DMSU, der sker ikke noget.
Spørgsmål om man kunne være A medlem uden at være i DMSU klub, Nej.
Hvad med nummer for folk der ikke er medlem af union eller klub, folk bliver tildelt et frit 3 cifret
nummer og så er det nummer låst for resten af sæsonen. Bestyrelsen kigger på en evt løsning.
Spørgsmål til Løbsgebyr stigningen, grunden dertil er forsikringen skal kunne dækkes på de
11000,-. Det almindelige medlemskab forsvinder.
Disse gebyr blev vedtaget med 25 for, 0 imod, 2 blanke
5. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelse medlem Ole Hansen på valg og genopstiller 25 for, 0 imod, 2 blanke
Bestyrelse medlem Kim Christiansen på valg og genopstiller 25 for, 0 imod, 2 blanke
Bestyrelse medlem Vakant
Bestyrelse suppleant 1 Erhard Nielsen på valg og genopstiller ikke
Bestyrelse suppleant 2 Vakant
Christian Williams, Henrik Hilleborg og Torben Svenningsen (ønsker kun Suppleant post.)
Der blev stemt via stemmeseddel.
Christian Williams 21 stemmer, valgt til bestyrelsen
Henrik Hilleborg 1 stemme, valgt til 1 suppleant
Torben Svenningsen valgt til 2 suppleant
3 blanke
2 ugyldige
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Kim Christiansen på valg som revisor, men kan ikke genopstille grundet bestyrelse arbejde
Erhard Nielsen på valg som revisor og genopstiller ikke
Valg af revisor suppleant
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Michael Thomsen opstiller til revisor og valgt
Kent Bjerreskov opstiller til revisor og valgt
Allan Hilleborg opstiller til revisor suppleant og valgt
7. Indkomne forslag.
Forslag til reglement 1, dog skal der rettes i punkt 1.001 at det er gældende for indeværende
kontingent år og ikke kalender år.
Spørgsmål til registrering af medlemmer på DMSU, det er op til klubben selv om de gør det eller
medlemmet der gør det.
Vedtaget med 25 for, 0 imod, 2 blanke

Sportsreglement 5.0
Spørgsmål til udstyr til påsætter, omkring støvmaskere til faste påsætter, klubberne stiller dem til
rådighed.
Kim Bang Stiller gerne op til dommer gerningen hvis klubberne ønsker det.
Vedtaget med 25 for, 0 imod, 2 blanke

Teknisk reglement 5.0
Spørgsmål til øvre vægt grænse i buggy klassen, det skal overvejes at få det fjernet til næste års
landsmøde.
Vedtaget med 24 for, 1 imod og 2 blanke
8. Eventuelt
Referater fra 2016 og bagud rettet ikke tilgængelige på hjemmesiden
Forretnings gangen kan bestyrelse med fordel lige kigge og strømline det til nuværende struktur,
da den der ligger er fra da unionen startede.
EFRA retnings linjer har Christian Williams oversat og rundsender til deltager til EFRA em
deltagere.
Spørgsmål omkring registrering af medlemsdata i forhold til den nye persons data lov der træder i
kraft til maj. Det kigger Unionens bestyrelse på og sætter sig ind i, så det kan overholdes.
Ole Hansen takker for god ro, styring og referent.
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Præmie Overrækkelse

Truck:
1. Morten Christensen (Ikke til stede)
2. Allan Svensson (Ikke til stede)
3. Troels William Wagner (til stede)

2WD
1. Ronnie Lund Borchert (Ikke til stede)
2. Rasmus Nielsen (Ikke til stede)
3. Henrik Elklint (til stede)

4WD
1. Jan D. Hansen (Ikke til stede)
2. Allan Hilleborg (til stede)
3. Anders Grovr Kure (Ikke til stede)

Troels medtager pladerne til Morten, Allan og Ronnie.
Ole Andersen medtager pladen til Rasmus.
Jan D. Hansen og Anders`s plader hjemtager Ole Hansen og finder ud af at få dem overbragt.

Der var ingen indstillinger til årets model sports udøver, så ingen uddeling af dette for sæsonen 2017.

Der takkes for et godt landsmøde og der blev taget nogen billeder som dokumentations.

Referent
Kim Bang
KRCR
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