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Deltagere: Ole Hansen (OHA) Mmrc, Patrick Bade (PB) Mmrc, Ole Tang Christensen (OTC) Mmrc, Jesper Ramlau 

(JR) Grcc, Alex Rasmussen (AR) Grcc, Steffen Culmsee (SC) Grcc, Heinrich Weizer (HW) Grcc, Ole Harder (OLH) 

Hrcr, Claus Ryeskov (CR) HRCR.  

Afbud fra : Peter Knudsen, Dennis Hassing, Claus Westrup, Søren Hempel. 

________________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

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

 
2. Dispensation til greve iht. 1.801 i reglement 1. Jesper Ramlau motiverer ansøgning på mødet. 

 
3. Løbs former i DMSU. 

 
4. Løbs kalenderen, til retning og godkendelse 

   
5. DHI Cup, skal DMSU have en lille stand med foldere mm. 

6. Generelle drøftelser om fremtiden. 

7. Eventuelt. 

 

Referat: 

 

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

 
 
OHA: byder velkommen og forklarer hvorfor der er indkaldt til møde allerede nu. 
 
SC: fortæller at de har lavet det sportslige reglement og er lige ved at være færdige med det tekniske til 1:8 nitro.  
Der er kun få klubber der ikke vil være med i DMSU i 2012 men man forventer at de sidste vil komme til hen af 
vejen inden for 1:8 nitro.  
 

              

 

Referat af bestyrelsesmøde 
Greve RC Center 
d. 29. december 2011        

     Greve d. 29. december 2011 
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OLH: fortæller at de er gået i gang med det sportslige reglement og de vil oversætte og bruge det tekniske 
reglement fra EFRA. Der vil blive lavet en smule om i det tekniske af den simple grund at hpi-baja biler skal have 
lov til at køre med som de har haft lov til de sidste år. 
 
 
OHA: har foreslået at der er lavet en smule om på løbs formatet i sportsmands ship klassen. 
 
 
JR: fortæller at der ikke er sket så meget da han først skulle være sikker på hvad vi havde. 
Vandende er dog blevet gødet og det ser ikke ud til at det ikke vil være umuligt at finde sponsorer til både 
bredden og eliten. 
 
HW: fortæller at han er i gang med det  tekniske GT reglement med ændringer. 
Der bliver fortalt at Odense har set sig en smule sur på DMSU efter nogle misforståelser. 
 
PB: Fortæller om at der er ved at blive etableret kontakt med de nordiske lande så vi vil kunne komme ud og køre 
Nordiske mesterskaber, Øresunds cup osv. 
 
OTC: Fortæller at der er lavet konto osv. I spare kassen Sjælland så det økonomiske er på plads.  
OTC fortæller yderligere at han har fundet et program der burde kunne håndtere alt det økonomiske. 
 
OHA: Fortæller at han har taget kontakt til Dallas vedr. EFRA. Der er kommet svar fra Dallas og han skriver at de 
vil kontakte DASU om problemet og om de vil være interesseret i at slippe EFRA mandatet. Der kan kun være en 
Union fra hvert medlemsland i EFRA.  
Unionen melder dem som skal bruge en DASU/EFRA licens ind i Fakse klubben. 
OHA fortæller at den nye hjemmeside er lige ved at gå i luften og han vil forsøge at få puttet så meget ind på 
hjemmesiden som muligt inden den går 100 % i luften 01/01-2012. 
Der gøres opmærksom på at klubberne skal finde ud af hvordan bagsiden af medlemskortet skal se ud til deres 
klub. 
 
CR: Fortæller om det møde han har afholdt for bane nitro folkene. De har arbejdet med sports reglement og lavet 
nogle få ændringer. Der vil os her blive oprettet en sportsmandsklasse inden for bane nitro. 

 
 

2. Dispensation til greve iht. 1.801 i reglement 1. Jesper Ramlau motiverer ansøgning på mødet. 

 
JR: Fortæller at de har over 400 medlemmer hvor de fleste er fly og båd medlemmer. De ansøger derfor om 
dispensation til kun at melde banefolket ind i unionen. 
Det bliver vedtaget i bestyrelsen at Greve RC Center får dispensation til kun at melde banefolket ind i DMSU. Kan 
der måske komme på tale at der skal foreligge dokumentation på div. Medlemmer i Greve RC Center blot hvis der 
skulle blive problemer i lignende tilfælde.  

 
3. Løbs former i DMSU. 

 
Nitro 1:8 vil gerne holde 4 Jyllands cup og 4 Sjællands cup og 1 Danmarksmesterskabs løb. Det er det der er lagt 
op til der skal køres i de forskellige klasser. Det er her meningen at Danmarksmesterskabet skal være et stort løb 
som vil tiltrække flere kørere. 
 
Det foreslås at der bliver lavet et DMSU mesterskab og et Danmarks mesterskab i andre klasser. 
Man kunne evt. Tage 1 point med fra de DMSU mesterskab der vil være. 
Til at starte med venter man med at lave om på løbs formatet før vi har set hvordan det fungerer i 1:8 nitro. 
 
Der bliver snakket om team godt gemt og hans løbs serie da denne kan komme til at ligge lidt ind over vores løb. 
Umiddelbart tror vi ikke det vil blive et problem. 
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Side 3 

 
 
 
 

4. Løbs kalenderen, til retning og godkendelse 
 
Der skal byttes om på et løb mellem Greve og Lolland Falster. 
Derudover er der ingen indvending på løbs kalenderen og den er hermed godkendt. 
 
Vi skal den 13. maj have et internationalt løb i large scale off road.  
Det bliver vedtaget at det kommer til at hedde NEC Northern Europeean Championship. 

 
5. DHI Cup, skal DMSU have en lille stand med foldere mm. 

 
Der vil ikke blive lavet en DMSU stand til DHI Cup. 

 
6. Generelle drøftelser om fremtiden. 

 
Næste møde vil blive afholdt den 28. januar 2012 i Greve RC Centers clubhus. 

 
7. Eventuelt. 

 
Ved bortkomne medlemskort vil det komme til at koste 50 kr. For at få udstedt et nyt kort. 

 
CR og OHA vil sammen sætte et kursus op til at blive løbs leder og dommer i den nye Union DMSU. 
Der tilbydes et løbs leder kursus den 5/2-2012 i RC hallen sammen med CR. Tilmelding skal ske til OHA så vi ved 
hvem der kommer.  
Vi prøver i klubberne at finde nogle emner der vil blive det. 

 
Ole håber på at der vil kunne blive lavet et samarbejde med DRCMU. Det indebærer nok at Odense kommer med i 
den nye union, men det skal vi selvfølgelig arbejde for at de gør. 

 

 


