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Side 1 

                                                                                                                                                                                                           

        

 

 

    

   

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

Steffen Culmsee (SC) Grcc, Claus Ryeskov (CR) HRCR, Claus Westrup (CW) HRCH. 

________________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

 
1. Runden rundt, afrapportering fra udvalgene, hvor langt er vi nået. 

 
2. Samarbejde med www.knudsenoghartmann.dk Coaching mm.  Ole Hansen orienterer på mødet. 

 
3. Reglementer til godkendelse. 

   
4. Løbs kalenderen, til retning og endelig godkendelse. 

 
5. Økonomi. 

 
6. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder. 28. april – 28. juli – 27. oktober. 

 

7. Generelle drøftelser om fremtiden. 

 
8. Eventuelt. 

 

Referat: 

 
1. Runden rundt, afrapportering fra udvalgene, hvor langt er vi nået. 

 
OHA: Byder velkommen. 
Vi mangler stadig at få de sidste reglementer færdiggjort og tilrettet. Dette skal gøres inden for de næste 14 dage 
så vi er klar med dem inden sæson start.  
 
OHA: Fortæller at RCDSD (driftere) har spurgt ind til om det ville være en mulighed at blive optaget i Unionen.  
Det samme er tiltænkt 1:5 model motorcyklerne (RC Bike).  
Det ville også kunne være lastbil folket (model truck). Og Crawler folket ville syntes om ideen at blive optaget i 
Unionen. 
Det bliver vedtaget at tilbyde dem medlemskab i Unionen og hjemmesiden vil blive klargjort til dem. 
 

              

 

Referat af bestyrelsesmøde 
GBA Biler 
d. 28. januar 2012        

     Greve d. 28. januar 2012 

http://www.knudsenoghartmann.dk/
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Side 2 

OHA: Spørger ind til om der er nogle der kender nogle der kan lave vores numre så vi kan fremsende et sæt 
numre ud til kørerne når de har købt deres nummer til bilen.  
 
PB: Vil prøve at høre hos cmcustum, Frontex og KC Dekoration.  
 
SC: Vil også sørge for at få et par tilbud.  
 
JR: Vil tage kontakt til en som laver deco til camping vognene.  
Tilbuddene skal være os i hænde senest d.06.02.12.  
 
OHA & SC: Fortæller at de har snakket med Skanderborg om optagelse i unionen.  
Umiddelbart kommer det til at blive sådanne at de laver en ny klub.  
 
OHA: Glostrup er kommet med en lignende information om at de også har valgt at lave 2 nye klubber hvor den 
ene del vil være i Dasu og den anden  vil blive en DMSU klub.  
 
OHA: Fortæller at han har inviteret til et Info møde i Tølløse klubben ang. Unionen d. 11.02.12. Dette møde vil 
være for alle interesserede. 
 
JR: informere om den handlingsplan som han har lavet og er nået frem til. Se bilag. 
 
JR´s ideer ser rigtigt gode ud og der vil blive arbejdet videre med dem fremover. 
 
OHA: Foreslår at Team DMSU skal være et projekt og at der skal være et mål med at blive optaget i dette projekt. 
Det kunne f.eks. være at man sigter efter at ville opnå en top 10 placering ved VM eller lign.  
Dem der vil blive udtaget til dette Team vil skulle deltage i et Coaching og uddannelses forløb, der gør deltagerne 
klar til at takle det, at være en elite udøver. 
 
Der bliver snakket vidt og bredt om hvordan vi kan støtte vores kørere som skal køre på elite plan. 
 
Der skal laves et oplæg til hvad og hvordan man kommer med i Team DMSU med et ansøgnings skema som 
uddyber den enkelte kørers mål, forudsætninger og forventninger. 
 
JR: Prøver at udfærdige et skema til dette. 
 
JR: Prøver at lave en liste over i hvilken rækkefølge som vl skal have gjort tingene i forbindelse med hans oplæg. 
 
OHA: Vil snakke med Johnny Petersen og få ham til at lave et Logo til Team DMSU. 
 
CR: Der er nogle ændringer inden for bane nitro og der mangler sportsreglement. 
 
Der bliver holdt træf i Ugerløse den 25. Feb. 
 
SC: Har haft telefon møde med nogle nye kørere om hvordan de kommer ud at køre. Det som der er givet udtryk 
for i forbindelse med den nye sportsmands klasse er positivt.   
 
PB: Informere om hvad der er sket med skriv til de nordiske lande. 
 
PB: Har fundet et sted hvor vi vil kunne få pokaler vedhæng osv. i fremtiden til en rigtig god pris. PB. vil tage en 
snak med dette firma om en evt. aftale hvor så vidt som muligt alle klubber i Unionen bruger dem. Dette vil 
indebære at vi måske vil kunne få en endnu bedre aftale.  
PB: Hvis det skulle blive tilfældet at dette firma bliver valgt vil PB. godt sørge for at der bliver bestilt pokaler til div. 
Afdelinger. Han skal bare bruge antal fra klubben.  
Der skal findes en pokal eller lignende til årsfesten. Dette er PB. gået i gang med. PB vil undersøge om det vil være 
muligt at få lavet noget unikt. 
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Side 3 

 
2. Samarbejde med  www.knudsenoghartmann.dk Coaching mm.  Ole Hansen orientere på mødet 
 

OHA: Fortæller om coaching mm. i forbindelse med elite osv. Se bilag. 

Der er indhentet tilbud om et coaching´s forløb til unionens bestyrelse.  

Det er vedtaget at vi får sådan et kursus. 

OHA: Finder tid og sted. 

Der er ligeledes kommet et tilbud om coaching af elite kørere. Dette tilbud bliver lagt ud til bredde og elite 

formanden og taget med i forhold til overvejelserne om elite kørere. 

3. Reglementer til godkendelse. 
 

Div. Reglementer som mangler skal snarest muligt færdiggøres. 

SC: Der skal besluttes om der skal køres med Hard Case batterier eller ej i elbil klassen i 1:8. SC. forklarer om 

forskellen og hvorfor det er foreslået.  

Det er hermed vedtaget at der skal bruges Hard Case batterier som driv batterier i alle Unionens klasser.  

4. Løbs kalenderen, til retning og endelig godkendelse. 
 

SC: Informerer om at der skal være et løb på kalenderen når Skanderborg kommer med i unionen. Om der så skal 

fjernes et andet sted må vi tage op til overvejelse når tiden er der. 

5. Økonomi. 
 
Ole tang Christensen informere i vedlagte skriv om hvordan det ser ud på kasser posten.. Se bilag. 
 

6. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder. 28. april – 28. juli – 27. oktober 

 
Der bliver talt om at flytte fremtidige møder til søndag formiddag frem for lørdag.  

 

7. Generelle drøftelser om fremtiden. 

 

Dette punkt har vi været igennem I løbet af dagen I de foregående punkter. 

  

8. Eventuelt. 

 

Det mindste der kan gøres i forbindelse med udeblivelse for et møde er et afbud. 

JR: Mener at det vil være en fordel at få lavet et stryge loge man kan stryge på tøj eller trøjer med Unionens logo. 
PB: Indhenter tilbud fra frontex med logo og trøjer. 

Vi skal have lavet DMSU flag til forskellige arrangementer. JR. vil sørge for at indhente tilbud på div. surfer flag/ 
stativer. 

Id kort til bestyrelsen skal laves. Dette sørger OHA. For at få sat i gang. 

 

Næste møde. 28.  April 2012 

  

http://www.knudsenoghartmann.dk/

