Christiansborg d. 9. februar 2013
Dagsordnen til bestyrelsesmødet 9. februar kl. 08.00 på Christiansborg.
Tilstede: Ole Hansen (OH), Patrick Bade (PB), Claus Ryeskov (CR), Ole Tang Christensen (OTC), Per Visler (PV),
Erik Skou (ES), Dennis Hassing (DH), Anders Kure`(AK).

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Ole Hansen byder velkommen og takker CR. for hans indsats for at DMSUs bestyrelse kan holde deres
møde i rigtige flotte lokaler på Christiansborg, det er lidt svært ikke at være lidt ydmyg når folketinget er
nabo til det lokale vi holdt møde i.
Dagsorden ”Godkendt”.
2. Orientering DIF møde.
Ole Hansen orienterer.
DIF har inviteret til info møde om optagelse i DIF, DMSU deltager med formand og næstformand.
3. Godkendelse af nye personer i udvalgene.
Robert Hansen indtrædelse i 1:8 Off - Road udvalget.
Erik Skou indtrædelse som formand for udvalget for international samarbejde.
”Godkendt”.
4. Forslag til ændring af navn på Udvalg.
EFRA udvalget ændrer navn til Udvalget for internationalt samarbejde.
Der laves forslag til vedtægtsændring som skal godkendes på landsmødet.
”Godkendt”.
5. Regnskab for 2012 og budget for 2013.
Ole T. Christensen fremlægger regnskab og forslag til budget 2013.
Regnskabet ”Godkendt”.
Budget med justeringer. ”Godkendt”
6. Landsmødet 2013.
Ole Hansen orienter om plan for dagen.
Planen ”Godkendt”.
7. RC Hallen.
Drøftelse om situationen for Sønderjysk RC Hall.
DMSU’s bestyrelse har drøftet situationen omkring RC Hallens kedelige fremtid og forestående løb, det er
en rigtig kedelig situation, som med alt tydelighed viser at klubbernes eksistens grundlag i alder højeste
grad beror på opbakningen fra medlemmer og kørere.
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8. Runden rundt, afrapportering fra udvalgene.
PV: Der vil mæske blive et problem med MCD bilen i Touringcar 4WD S. klassen med hensyn til dens
udstødning og støj niveau. Der følges op hvis der viser sig et problem.
ES: Har kontaktet det Svenske konkurrence nævn da DMSU er blevet tilsidesat for alle danske og svenske
kørere på den måde at svenske kørere ikke må deltage i DMSU løb og DMSU kørere ikke kan få start
tilladelse i de svenske løb under SBF.
Der er i den forbindelse kommet svar fra det svenske konkurrence nævn og DMSU vil her gå videre med
sagen ud fra det svenske konkurrence nævns henvisninger.
CR: Er bekymret for deltagerantallet i den kommende sæson. da nogle af de kørere der er i dasu har fået
den opfattelse at DMSU har afvist et samarbejde med dasu. Dette kan dog fra DMSU side blankt afvises,
og er også dokumenteret ved mail korrespondance mellem mrc udvalgets formand og DMSUs
Unionsformand.
Glædeligt at Nitro folket i DMSU har søgt 4 pladsen til EM for 1:10 nitro og har alle fået dem.
Der er ved at blive lavet et brev kursus til officials. Dette vil snarest blive udsendt.
AK: Der har været ganske stille her i vinter efter dialogmødet.
Det er ved at være for dyrt at komme i gang med at køre 1:6 off-road og der arbejdes på at finde en løsning
så man kan komme ud at køre for billige penge.

9. Andre indkommende sager.
Ingen.
10. Lukket punkt. ( Ole Hansen orienterer )

11. Eventuelt.

Næste møde.
Vil blive aftalt nærmere inden for kort fremtid.
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