Jerslev d. 21. dec. 2017

Referat af bestyrelsesmødet d. 21. december 2017. Krogen 5A 4490 Jerslev

Til stede : Paul Milligan, Kim Christiansen, Ole Andersen, Ole Hansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

2. Nyt fra formanden.
Orientering af igangværende sager.

3. Ny medlemsstruktur.( Ole Hansen orienterer )
En rigtig god drøftelse af tankerne om ny medlems struktur, som betyder at alle RC kørere nu kan blive
medlem og forsikret i Dansk Model Sports Union Gratis, og at alle RC kørere nu kan deltage i RC løb uden
at de er medlem af Dansk Model Sports Union, eller i andre unioner, men alligevel være fuldt forsikret til
løbene. Bestyrelsen er rigtig glade for dette tiltag der betyder at alle kørere nu får mulighed for at køre løb
sammen uden at tænke på andet end det det drejer sig om, nemlig at køre RC race og hygge sig.

4. Løbskalender 2018.
Løbskalenderen blev færdig planlagt og denne byder også på gode nyheder.
Der bliver hele 10 LS Off Road løb at boltre sig i.
Et Jubilæums løb i HRCR og 4 selvstændige løb og så bliver der 5 løbsafdelinger i den nye serie som får
navnet ”Open Euro Cup” en ny mesterskabs serie hvor alle afdelinger er åben for alle, inkl. vores gode
venner fra udlandet. Open Euro Cup løbene kræver ikke licens eller medlemskab, men er for alle der
ønsker at deltage, køre noget godt race, og have det sjovt.

5. Landsmøde 2018.
Landsmødet afholdes søndag d. 25. februar. klubberne tilskrives om der er en klub der vil stå for at afholde
Landsmødet. Bestyrelsen vedtog at forlænge kontingent året frem til 1. marts 2018 på grund af at der på
Landsmødet skal vedtages den nye medlemsstruktur.

6. Årets modelsportsudøver 2017?
Der er PT. ikke indkommet forslag, hvorfor klubberne opfordres til at indsende forslag.

7. Økonomi og medlemstal.
54 medlemmer. og 13 Hobbymedlemmer. PayPal konto kr. 7,16 bank konto kr. 12.961,16

8. Eventuelt.

Dansk Model Sports Union -dmsu@mail.dk -www.dmsu.dk
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