
                         Vejle d. 17.10.11 

 

Referat af præsentation ny Union DMSU. 

       

Ole Hansen MMRC byder velkommen og fortæller om hvorfor man har valgt at indkalde til møde 

om en ny Union, og om hvordan DASU har valgt at tilsidesætte MRC sporten. Herefter præsenteres 

hvad og hvorfor der er tanker om en ny Union, og fremviser det som der kunne være tanker om på 

et power point. 

Under præsentationen bliver der budt ind med lidt spørgsmål fra Jens 

Otto Orcm. 

Jens Otto Orcm: Spørger til hvem der skal sørge for at arrangere løbs afvikling så de ikke 

kommer til at ligge samtidigt. 

Ole Hansen Mmrc: Svarer at der på nuværende tidspunkt ikke er lagt noget fast, men at 

tankerne er at det skal gøres på det sidste bestyrelses møde om året. 

Jens Otto Orcm: Hvad stilles der af krav til klubberne til løbs afvikling og tælleranlæg?  

Ole Hansen Mmrc: Der er ikke lagt noget fast men, det vil naturligvis være en fordel at alle 

klubber kører på det samme system da den nye hjemmesiden er tiltænkt 

at ville kunne styre point systemer osv.  

Jens Otto Orcm:         Hvordan/hvornår mødes man og hvem har stemme rat?  

Ole Hansen Mmrc: Tanken er at det skal foregå en gang om året på et evt. landsmøde hvor 

man mødtes. Dem der vil kunne stemme på en formand til 1:10 El skal 

være kørere som har deltaget i løb i det forgangne år. Dette vil ligeledes 

gælde for alle de andre formands poster. I forbindelse med sådan et 

landsmøde ville det være ideelt at man lavede samlede dem som var 

interesseret og hædrede dem der nu var blevet mestre i det forgangne år, 

og til slut havde en stor galla fest om aftenen. Dette skal være for alle 

Unionens medlemmer og ikke som nu kun nogle få udvalgte i 

bestyrelsen i DASU. 

 

Efter denne præsentation bliver der lagt op til debat om hvad forsamlingen syntes om ideen. 

 

 



 

Alle tilstedeværende præsenterer sig selv og hvilken klub de er fra. De respektive klubber 

kommer med løse tal på hvor mange medlemmer de er i deres klubber. 

 

 

Varde RC.   VRC.    Ca.   35 medlemmer 

Djurs RC Racing.  DRC.   Ca.   25 medlemmer (10) 

Bramming RC..  BMRC.  Ca.   30 medlemmer 

Odense.   ORCM.  Ca. 100 medlemmer 

Tinglev.  . TI-MO.  Ca.   30 medlemmer 

Randrup  Ny klub på bedring  Ca.   Ingen medlemmer p.t. 

RC Center skive  RCCS.   Ca.   20 medlemmer  

Skanderborg RC.  SKBRC.  Ca.   40 medlemmer 

Vejle    VMR.   Ca.   10 medlemmer_________ 

    I alt.   Ca. 380 medlemmer_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debat: 

 

Bjarne Ti-mo:  Det er noget nyt for medlemmer at man skal være med af en klub da 

man under DRCMU ikke skal være under en klub for at deltage. Der 

skal laves reglementer og det skal tiltænkes at prisen for begyndere 

sættes så lavt at vi kan få åbnet op for nye medlemmer i klubberne. 

Ole Hansen Mmrc: Det er ikke tvunget at man skal være medlem af en klub men hvis der 

ikke er medlemmer er der ingen klubber. Det er bla. Her vi skal bruge 

bredde arbejdet for at få etableret nye klubber og forbedret dem vi har til 

mere attraktive klubber. 

 Der er lidt skepsis med at det vil koste 200 kr. for at være medlem af 

Unionen: 

 Det skal her huskes at det kun er et forslag for at skitsere 

mulighederne i en sådanne Union. Man skal ydermere huske på at 

man får en formidabel forsikring som ikke burde være til at undvære. 

Jens Otto Orcm:  Vi skal ikke tænke så meget over de 200 kr. som det vil koste for hvis 

man skal ud og fiske skal man os have fiske tegn osv. Folk der kører i 

dag har grej for så mange penge at det ikke kan være de 200 kr. der skal 

være en uendelig for en ny Union. 

Ole Hansen Mmrc: Er helt enig med Jens Otto. Det skal selvfølgelig debatteres så alle bliver 

tilfredse i en sådanne sammen lægning. 

Christer Orcm:  Mener at det ville være en god ide hvis der var forskellige priser for 

deltagelse til løb og til Unionen hvis man ikke er medlem i en klub. 

Ole Hansen Mmrc: Jyder kunne måske betale mindre til de løb der er på Sjælland og 

sjællænderne mindre til de løb i Jylland fordi der skal bruges penge på 

bro billet. Det ville i den sidste ende, ende med at vi måske kunne få 

stablet nogle rigtigt store og flotte løb på benene og få åbnet mere for 

promovering ud af til. 

 

Der bliver debatteret løst om Deltagelse af løb uden at man er medlem 

af en Club. 

 



Christian Skbrc: Hvordan kan det være at man ikke skal være forsikret i DRCMU? Og 

hvorfor er det så vigtigt at man bliver forsikret i den nye Union?  

Hvorfor skal man have sådan en post med tilskud til klubberne? 

Ole Hansen Mmrc: Forsikringen eller mangel på samme i DRCMU kan der ikke siges noget 

om, men selv om der primært køres med 1:10 el-biler kan der stadig ske 

skader. En el-bil som der køres med i dag som kommer flyvende med 70 

km/t kan vel til en hver tid rydde overmunden på en tilskuer. At der ikke 

er nogen forsikring nu må være op til klubberne og Drcmu´s 

samvittighed. 

 Der er i dag klubber som ikke har mulighed for at søge tilskud fra 

kommuner eller som simpelthen bare får et nej når der søges. Det er ikke 

alle kommuner der værdsætter det arbejde der altid gøres i klubberne. 

Bjarne Ti-mo:  Mener at ideen som Christer kommer med, med hensyn til de forskellige 

priser er rigtig god da der kommer udenlandske kørere. 

Jan DRCMU: Stiller spørgsmål til hvor mange medlemmer vi er på sjælland.  

Ole Hansen Mmrc:  Ud fra de klubber som var til repræsenteret ved mødet som blev afholdt i 

Greve i torsdags er vi ca. 650. Der var stadig klubber som ikke havde 

mulighed for at deltage i mødet. 

Johnny Bmrc:  Hvis man er medlem af flere klubber skal man så betale kontingent til 

Unionen i alle klubberne. 

Ole Hansen Mmrc:  Nej naturligvis skal der kun betales til Unionen 1 gang for et medlem. 

Rene Vmr: Hvorfor kan man i denne forbindelse ikke betale alt over denne 

hjemmeside, og her tænkes på kontingenter til klubben nu hvor den vil 

kunne administrere alt det andet hvor penge vil gå til hver deres 

afdeling.  

Ole Hansen Mmrc:  det er en rigtig god ide, og det burte sagtens kunne lade sig gøre, Ole 

fortæller om at man i  Mmrc. har fået oprettet betalings service, som 

fungerer rigtig godt. 

Ole Hansen Mmrc: Stiller spørgsmålet til hvad klubberne skal betale i kontingent til denne 

forening?  

Søren Orcm: Hvorfor? Hvad er det der gør det bedre end det er i dag?  hvorfor vil 

sådan en organisation ikke falder fra hinanden igen om 3 år. 

 



Ole Hansen Mmrc:           Vi har nu muligheden for at skabe en hel ny Union der kan samlet hele 

DK´s MRC. Kørere under samme tag. Det vil blive bedre ved det at det 

hele er baseret på at det skal være en demokratisk Union og ikke som det 

er i dag hvor man ingenting har at skulle sige. Vi udgør i dag ca. 4,3% af 

dem som har stemmeret i DASU. 

Patrick Bade Mmrc: DASU har valgt at tilsidesætte mrc. Sporten. Som vi alle ved er DASU 

medlem af DIF og har Dansk Metal som hovedsponsor. Hverken DIF 

eller Dansk Metal vil ligeledes ikke anerkende vores sport som en 

sportsgren. 

Søren Orcm: Vil DIF ændre synspunkt hvis vi blev en Union uden om DASU?? 

Ole Hansen Mmrc: Det er der ikke nogen der kan sige noget om nu. 

Christer Orcm: Ser fordelen ved at det kun er en mand der skal tage stilling til om der 

kan godkendes baner osv. Til evt. nye løb. 

Christian Skbrc: Mener at der skal være min. 1000 medlemmer for at man kan blive 

optaget under DIF, og vil hellere opfordre til at man måske kommer 

under DGI. 

Finn Orcm: Hvad hvis der kommer fly folk, båd folk osv. Ind om det bord. Skal der 

ikke være en begrænsning?  

 Kunne det tænkes at alle pladser rundt om det bord blev besat af 

sjællændere? 

Ole Hansen Mmrc: Hvis der skal tages andre med eks. Fly folk, båd folk eller det kunne 

være rilleracere skal det naturligvis drøftes rundt om bordet og der skal 

være en saglig begrundelse for at disse folk skal optages i Unionen. 

 Umiddelbart vil der skulle sidde halvt af hver rundt om bordet. Altså 3 

sjællændere og 3 jyder i de respektive udvalg.  

Finn Orcm: Skal der være kurser for Løbs leder og officiels? Hvem finansierer dette? 

Ole Hansen Mmrc: Det skal debatteres da der er delte meninger om dette. 

Bjarne Ti-mo: Mener at DASU er meget firkantede på det punkt omkring dommere og 

løbs ledere. Det vil kun koste penge. I DRCMU har man ikke noget af 

det og det fungerer ganske fint. 

 Der bliver debatteret lidt om dommere og løbs ledere. 

Bjarne Ti-mo: Hvis en sådan Union skal op og står skal man sørge for at det ikke må 

blive en gengivelse af DASU. Da det så vil være dødsdømt på forhånd. 



Christer Orcm: Skal alt det her arbejde de forskellige formænd skal lave være ulønnet? 

Ole Hansen Mmrc: Ja da.   

Christer Orcm: Tror der vil blive meget at lave for eks. en Efra formand.  

 Er bange for at Efra formanden vil mangle intisicament for at få lavet 

tingene som bla. At få sendt tingende af sted til tiderne. Her kunne 

måske være en betalt stilling for at tingene bliver gjort. 

 Der bliver debatteret om en betalt stilling. 

Bjarne Ti-mo: Hvem skal vælge Efra formand og kasser? 

Ole Hansen Mmrc: Fortæller om hvad der er tiltænkt hvis der er stemning for en sådan 

Union og hvordan vi videre skal behandle opstarten af Unionen. Dette 

kommer til at foregå på fjeldsted skov kro d. 19.11.2011 og vil komme 

til at koste 365 kr. pr. person som deltager til dette møde. Dette vil være 

selvfinansieret af deltagerne eller de klubber som man repræsenterer. 

Jan DRCMU: Hvornår skal alt det her opstartes? 

Ole Hansen Mmrc: 1 januar. 

Ulrich Orcm: Hvem skal sørge for resultat stillingerne bliver opdateret? 

Ole Hansen Mmrc: Det burde kunne blive indbygget i vores system på hjemmesiden. 

Ulrich Orcm: Nybegyndere skal ikke have medlemskab i Unionen for at kunne køre 

med i løb i en begynderklasse. 

 Præmiefest i regnskab? 

Ole Hansen Mmrc: Det er rigtigt. Der er ikke fastsat noget beløb da der ikke er påtænkt 

noget i den retning endnu. Der er heller ikke regnet klub kontingenter 

ind i budgettet. Der kunne f.eks. være en kuvert pris. 

Ole Hansen Mmrc: Der er kom et forslag på mødet i Greve om at klubberne skulle gradueres 

i forhold til hvad banerne og klubberne kan håndtere. A-B-C-D-E osv. 

Et DM skulle foregå som et EM foregår bare over 2-3 dage. 

Søren Orcm: Hvordan har man tænkt sig det skal være med en årsfest når man ofte 

kører både indendørs sæson og udendørs. 

Ole Hansen Mmrc: Det skal være en gang om året og så tager man dem med der har kørt det 

forgangne år. 

Henning Vrc: Hvordan med godkendelse af baner og pit områder? 



Ole Hansen Mmrc: Det skal der være skabeloner for så det er nemt og overskueligt. 

Bjarne Ti-mo: Der må da allerede være lavet regler hvis det skal startes d. 01.01.2012 

Ole Hansen Mmrc: Det er der ikke, men det der skal køre fra 01.01.2012 skal drøftes på 

mødet på fjeldsted kro. 

Bjarne Ti-mo: Hvad med tilmeldinger til EFRA løb? Der er frist her d. 20 i DASU. 

Hvad gør vi med dem? 

Ole Hansen Mmrc: Er optimistisk med hensyn til hvad DASU vil sige om det hele, og 

overdragelsen. Ellers vil vi naturligvis selv kontakter EFRA. 

Jens Otto Orcm: Er der sat navne på personerne i grupperne ? 

Ole Hansen Mmrc:           Nej slet ikke. Der er ikke navne på nogle af posterne. 

Jens Otto Orcm: Hvordan kontrollere vi at der ikke som nu kun blive meldt ¼ del af 

klubbernes medlemmer ind i denne Union. 

 Er bange for at man ikke kan finde de formænd der gider lave arbejdet. 

Ole Hansen Mmrc: Unionen skal bygges på tillid men vil det ikke kunne lade sig gøre må 

man kunne lave nogen kontrol foranstaltninger  

Christer Orcm: Føler sig røvrendt af at DASU på baggrund af at Odense klubben er 

blevet tvunget til at betale 45 000 kr. for at blive medlem af DASU. 

 Fortæller om DRCMU og deres indkøb af Amb. boks, brikker osv. Som 

klubberne under DRCMU kan låne/leje ved løb.  

 Man skulle hellere spare penge op i unionen de første 5 år og så var alle 

klubbernes medlemmer ikke afhængige af at være medlem af unionen. 

 Der bliver debatteret bredt om kontingent og forsikring. 

Christian Skbrc: Mener ikke at der vil være mere end ca. 10 kørere fra deres klub der vil 

have glæde af denne union og være medlem af unionen. 

Ole Hansen Mmrc: Det er derfor vi skal hjem og overbevise medlemmer om at det er en god 

ide. 

Finn Orcm: Undrer sig over at man kan få sådan en forsikring med så lav en 

selvrisiko på 1000 kr. når man i DASU skal betale 3000 i selvrisiko. 

 Der bliver igen debatteret løst og fast på om forsikringen  



Morten Vrc: Mener at denne debat er løbet lidt af sporet og tilføjer at det drejer sig 

om under 20 kr. om måneden for at blive medlem af Unionen og få de 

fordele der nu er lagt op til bla. Med forsikringen. 

Hvis vi kunne højne nivuet i den forbindelse her vil det gavne os alle i 

RC sporten? 

Søren Orcm: Hvad er målet? Hvor højt skal vi op med det nivua? 

Ole Hansen Mmrc: Vi skal derhen hvor vi står samlet i hele Danmark, vi skal derhen hvor 

jyder kommer til Sjælland og sjællændere til Jylland. 

Randrup: Der er brug for en union som denne til hjælp om viden (vidensbank) 

Hjælp til nye klubber. 16,5 kr. er peanuts i den her sammenhæng. En 

Union vil specielt være rigtig god for de nye klubber. 

Christer Orcm: Hvem skal beslutte det om det er de 200 kr. der skal være binde punktet 

for at det kan startes op. Er der noget der er lagt fast? 

Ole Hansen Mmrc: Der er ikke lagt noget fast og det skal naturligvis drøftes videre. 

Rene Vmr: Mener at Efra er en kæmpe post til de få kørere der kører udenlandske 

løb. 

Randrup: Vi er netop nødt til at hjælpe hinanden og tænke ud af til. 

Bjarne Ti-mo: Vi har nu alle tiders chance for at samle os men det er måske lidt for 

meget af DASU i det frem for DRCMU.  

Bjarne fortæller om at de har nogle unge der kommer med tilskud fra 

kommunen. Kommunen har så lav morale at de fra d. 1.1.2012 har valgt 

at sige at de sløjfer de unges forsikring når de er i klubben. De unge er 

ungdomsskole elever. 

Ulrich Orcm: Mener det er en underlig måde det er foregået på og at DRCMU ikke er 

blevet underrettet om den nye Union før andre og evt. fået tilbuddet om 

at gå sammen om det.  

Ole Hansen Mmrc: Der er ikke nogen bort forklaring på hvorfor de ikke er blevet kontaktet. 

Det hele bunder ud i at der efter opstillingsmødet med DASU i Roskilde 

blev ydret ønske om at det hele gik lidt stærkt. 

 Hvis der ikke bliver handlet når ideen er der vil der ikke ske noget.  

Bjarne Ti-mo: Sætter stort spørgsmåls tegn til om DRCMU skal nedlægges.  

Ole Hansen Mmrc: Det er der slet ikke snakket noget om og det er jo også udelukkende 

klubberne i DRCMU der kan bestemme det. 



Ole Hansen Mmrc            Tak for et godt og konstruktivt møde, der er mange gode ideer at arbejde 

videre med. 

  

  

 

 

Tak for i aften 

 

 

 

 


