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Side 1 

                                                                                                                                                                                                           

        

 

 

       

Deltagere: Ole Hansen (OHA) Mmrc, Patrick Bade (PB) Mmrc, Alex Rasmussen (AR) Grcc, Jesper Ramlau (JR) Grcc, 

Steffen Culmsee (SC) Grcc, Søren B Sørensen (SBS) Fom, Nikolai Nielsen (NN) Fom, Claus B Nielsen (CBN) Mmrc, 

Brian Hansen (BH) Mmrc, Kurt Jacobsen (KJ) Mmrc, Michael Folman (MF) Mmrc, Peter Knudsen (PK), Morten 

Ryvig (MR) Vrc, Jan Rasmussen (JR) Vrc, Allan Sjørslev (AS) RCCS, Lars Dissing (LD) Smrc, Mikkel Thorbjørn (MT) 

Smrc, Ralph Lorentzen (RL) Grc, Torben Præst (TP) Grc, Claus Westrup (CW) Hrcr, Ole Harder (OLH) Hrcr, Claus 

Ryeskov (CR) HRCR. 

________________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

1. Drøftelse og godkendelse af personer til div. Poster. 
 

2. Drøftelse og godkendelse af tidsplan for udvalgene. 
 

3. Drøftelse og godkendelse af Unionens navn.  Dansk Model Sports Union. 

4. Drøftelse og godkendelse af Unionens logo.   
 

5. Drøftelse og godkendelse af Unionens økonomiske forudsætninger. 
 

6. Drøftelse. Skal alle klubbernes medlemmer være medlem af DMSU. 
 

7. Drøftelse. Hvornår skal de første valg holdes.? 
 

8. Drøftelse. Hvem skal lave udkast til vedtægter. 
 

9. Drøftelse. Vedr. de 3 DM afd. I 1:10 El løb der overlapper. Brøndby 29.01.12 Tølløse 19.02.12 
 

10. Drøftelse af opsamlede debatemner. 
 

11. Drøftelse og godkendelse af midlertidige vedtægter. 
 

12. Godkendelse af stiftelsen af Dansk Model Sports Union. 

 

              

 

Referat af stiftelsesmødet 
På Fjeldsted Skov Kro 
d. 19. november 2011        

     Fjelsted d. 19. november 2011 
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Side 2 

Referat: 

 

OHA: Byder velkommen og løber dagsordenen igennem. 

MT: Stiller spørgsmål til dagsordenen, med om de personer der stiller op. Vi skal være 100 % enige for at det er 

den nye Union vi vil først. 

CR: Stiller spørgsmål til om vi vil det her. Efter div. Skriverier er der kommet nogle tvivlsspørgsmål frem. 

RL: De kan ikke i deres klub sige endeligt ja da der står i deres vedtægter at de er en DASU klub. Sådanne er der 

flere klubber der har det. 

OHA: Svarer at det der er kommet er kommet ud fra en håndfuld kritikere som har siddet der for at skabe spliden. 

Er vi enige om det her gør det os kun stærkere.   

JR: Det er op til hvad der står i de enkelte klubbers vedtægter. Så det er klubbernes bestyrelser og strukturer der 

afgør om den enkelte klub kan sige ja i dag. 

Der bliver debatteret lidt om hvordan det burde besluttes i klubberne. 

OLH: De har i Hrcr. været for unionen fra starten af, men mener der er kommet nogle visser pga. skriverierne. 

 

1. Drøftelse og godkendelse af personer til div. Poster. 
 

Kasser:  Der er p.t. ingen opstillet men der kunne være flere emner som afventer. 

Bane El: Der er p.t. ingen opstillet til formands posten men der er emner der afventer. Dennis 

Hassing stiller op som repræsentant for Funny Racing delen. 

Bane Niro:  Opstillede kandidater er: Claus Ryeskov HRCR. 

Bane Large Scale: Opstillede kandidater er: Heinrich Weizer GRCC for GT. Peter Knudsen  for Touring 

Car. 

Off- Road Large Scale: Opstillede kandidater er: Ole Harder HRCR, Claus Westrup HRCR. 

Off- Road 1:8: Opstillede kandidater er: Alex Rasmussen GRCC. Steffen Culmsee GRCC, Søren 

Hempel SMRC. 

Off- Road 1:10: Der er p.t. ingen opstillede kandidater. 

Bredde & Elite: Opstillede kandidater er: Jesper Ramlau GRCC. 

EFRA: Opstillede kandidater er: Michael Lissau HRCR. 

Sekretær: Opstillede kandidater er: Patrick Bade MMRC. 

Formand: Opstillede kandidater er: Ole Hansen MMRC. 

Hvis det viser sig vi alle er enige om stiftelsen af den nye Union ændringer til kandidaterne vil disse blive valgt. 
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Side 3 

2. Drøftelse og godkendelse af tidsplan for udvalgene. 
 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægge reglementer for samtlige klasser. Dette sørger de respektive 

formænd i klasserne DH, CR, HW, PK, OLH, CW, AR, SC, SH for. 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægge forslag til løbs klubber. Dette sørger de respektive formænd i 

klasserne DH, CR, HW, PK, OLH, CW, AR, SC, SH  for. 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægge forslag til løbs datoer. Dette sørger de respektive formænd i 

klasserne DH, CR, HW, PK, OLH, CW, AR, SC, SH for. 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægge forslag til en handlingsplan for Bredde & Elite delen. Dette 

søger formanden for Bredde og Elite JR for. 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægge forslag til en handlingsplan for EFRA delen. Dette sørger 

formanden for EFRA ML for. 

Der skal d. 28. januar 2012 ligge datoer klar på bestyrelses møder for resten af året. Dette sørger 

OHA og PB for 

Der skal d. 10. december 2012 ligge en færdig aftale om bankforbindelse. Dette sørger kasseren 

for. 

Der skal d. 28. januar 2012 fremlægges status og budget for 2012. Dette sørger kasseren for. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af Unionens navn.  Dansk Model Sports Union. 
 

Der er ingen kommentarer til det nye navn og det er hermed besluttet hvis man stifter Unionen til 

slut på dagen. 

4. Drøftelse og godkendelse af Unionens logo.  
 

Der er ingen kommentarer til det nye navn og det er hermed besluttet hvis man stifter Unionen til 

slut på dagen. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af Unionens økonomiske forudsætninger. 
 

OLH:  Stiller spørgsmål til at administrations budget er for lavt.  

OHA:  Dette vil ikke blive et problem det første år da vi har EFRA delen som en buffer.  
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Side 4 

6. Drøftelse. Skal alle klubbernes medlemmer være medlem af DMSU. 
 

OHA: Tanken var at alle klubbens medlemmer skulle være medlem af den nye Union.  

Der er dog nogle klubber som vil kunne lave en speciel aftale da f.eks. er en del af en 1:1 

motorsports klub og de vil også være nødsaget til at være medlem af DASU. Der er ligeledes Greve 

som har deres fly og båd afd.  

 

TP: Man kunne evt. gøre det sådanne at en klub kunne melde sig ind i Unionen men uden at 

medlemmerne blev meldt ind for at se med fra side linjen. 

 

MT: Skal junior medlemmer betale det samme i kontingent? 

 

JR: Det er så lidt der skal betales så der burde ikke være forskel i kontingentet. 

 

MR: Vi har undersøgt i vores klub hvad det vil koste at få en forsikring lig med den man får i DMSU og 

det kan ikke lade sig gøre. 

 

OHA: Hvordan gør vi for at finde en løsning med DRCMU? 

 

Det bliver vedtaget at det vil komme til at koste 300 kr. hvis man skal meldes ind i DMSU  

uden for en klub (som enkelt medlem) (hvis man stifter Unionen til slut på dagen.) 

 

Det bliver vedtaget at det vil komme til at koste 200 kr. hvis man er medlem af en klub som er  

er medlem i DMSU (hvis man stifter Unionen til slut på dagen.) 

 

Greve og Tølløse klubben vil i samarbejde udstede de første medlemskort til den nye Union og  

skal kun have udgifterne til kortene dækket. (hvis man stifter Unionen til slut på dagen.) 
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Side 5 

7. Drøftelse. Hvornår skal de første valg holdes. 
 

Forslag til valgfrekvens. 

Der vil blive afholdt det første valg i 2014 og der vælges for en 2 årlige periode. Følgende poster vil være på valg: 

1. Kasser. 
2. Bane Nitro. 
3. Off- Road Large Scale. 
4. Off- Road 1:10. 
5. EFRA. 

 

Der vil blive afholdt det andet valg i 2015 og der vælges for en 2 årlig periode. Følgende poster vil være på valg:  

1. Formand. 
2. Sekretær. 
3. Bane El. 
4. Bane Large Scale. 
5. Off- Road 1:8. 
6. Bredde & Elite. 

 

Der skal indskrives i vedtægterne at en formand for en af posterne kan afskrives af en enig bestyrelse hvis han 

ikke passer posten tilfredsstillende. 

 

8. Drøftelse. Hvem skal lave udkast til vedtægter. 
 

                     TP: Fortæller om at han arbejder til dagligt med et program der kan håndtere og ved lige holde 

vedtægter og reglementer. TP. Vil gerne hjælpe med at få det etableret.  

 

Hvem skal lave udkast til vedtægterne? 

 

OHA og MF vil lave det første oplæg af vedtægter som vil blive sendt rundt til vedtagelse. 

 

9. Drøftelse. Vedr. de 3 DM afd. I 1:10 El løb der overlapper. Brøndby 29.01.12 Tølløse 19.02.12 
 

                      Tølløse vil tilbyde DASU at køre løbet d. 19.02.12. 

                      CR: Hvad gør vi med de baner hvor klubberne ikke er med i DMSU? 

                      OHA:  Som det ser ud nu forventes det ikke at der bliver nogle problemer. 
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Side 6 

10. Drøftelse af opsamlede debatemner. 
 

1. Bane syn. 
2. Sikkerhedsudvalg. 
3. EFRA. 
4. DRCMU. 
5. Hvad gøres der i forhold til DASU ? 

 

1. Banesyn. 
 
Der skal laves nogle fælles retnings linjer som skal følges og som skal være fælles for alle klasserne 

men der kan sagtens være nogle individuelle punkter i hver klasse. 

Det skal være formændene for hver klasse der godkender banerne. 

 

2. Sikkerhedsudvalg. 
 
Hvis der skulle gå hen og ske noget vil det være formanden for den enkelte klasse som tager sig af 

sagen i tæt kontakt til formanden for Unionen. 

OHA. Følger op på hvordan vi gør i praksis hvis der skulle ske noget. 

 

3. EFRA. 
 
Der skal tages kontakt til EFRA om optagelse af Dansk Model Sports Union. ML udarbejder en 

handlingsplan for dette. 

Der drøftes og vedtages en handlingsplan ” hvis der opstår problemer” for dem der skal bruge en 

EFRA licens, så ingen kørere kommer til at mangle denne licens.  

Der givet mulighed for at vedtage et tilskud til de kørere som skal have EFRA licens, hvis der opstår 

en situation hvor licensen vil blive dyrere en normal. 

 

4. DRCMU. 
 
Hvad gør vi med hensyn til kontakten af DRCMU?    

Der skal med det samme søges opstart af et samarbejde med DRCMU med det fælles mål at skabe 

en fælle turnering med det formål at skabe tillid til at samlet MRC Danmark i En fælles Union. 

 

5. Hvad gør vi i forhold til DASU og repræsentantskabsmødet? 
 
Greve og Tølløse meddeler DASU at de ikke ønsker at være medlem af DASU mere og overdrager 

deres mandat med fuldmagt til KOMO 

Glostrup forbliver i DASU til de har haft deres generalforsamling i februar. 
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Side 7 

11. Drøftelse og godkendelse af midlertidige vedtægter. 
 
 

De 5 punkter som er nedskrevet som vedtægter vil blive gældende til de nye vedtægter er skrevet og vedtaget. 

Der skal i de kommende vedtægter indskrives at hvert medlem af Unionen har min 1 stemme til valgene af 

Unionsformand, Kassere, Formand for Bredde og Elite og Formand for EFRA. 

Hvis medlemmet kører flere klasser vil medlemmet have stemme rat til hver klasse, herudover vil medlemmer der 

virker som officials, medhjælpere eller er direkte involveret som bestyrelsesmedlem i den banedrivene klub, også 

havde stemmeret til de udvalg hvor de har baner. 

 

12. Godkendelse af stiftelsen af Dansk Model Sports Union. 
 
 

Greve støtter 100 % op om den nye Union og kan ikke vente med at komme i gang med det gode arbejde. 

Fakse skal have styr på deres vedtægter om de evt. kan lave en klub i klubben som så kan være med af Unionen. 

De mener det burde være en formalitet og støtter fuldt op om den nye Union. 

Varde er 100 % med og er sikker på at mange jyske klubber vil følge med snarrest. 

AS fra Skive skal lige have snakket det igennem med klubbens medlemmer igen men mener det er en formalitet 

og støtter op om den nye Union. 

MT fra Søllerød skal lige have snakket med klubbens medlemmer igen, men mener også det er formaliteter og 

støtter op om Unionen. 

Glostrup støtter op om Unionen men bliver nødt til at skulle have deres generalforsamling. 

Hillerød er 100 % med. 

Alle takker for et godt, positivt og vel organiseret møde.  

 

 

Der er i dag d.19. november støttet op om den nye Union Dansk model Sports Union og 

Dansk model Sports Union er herved stiftet                       


