DMRU Delegeretforsamling 2018.
Referat

DMRU Delegeret forsamling 2018 blev afholdt søndag den 25. november 2018
I Fælleshuset , Skalbjerg, 5492, Vissenbjerg hvor Stephen Wagstaffe var vært.
Tilstede var 15 medlemmer:
Peter Larsen
Lasse Kristensen
Henning Hein
Per Dyrholm
Erik Mathiasen
Claus Henriksen
ThorkildHjorth
Thomas Jørgensen
Dennis Thuesen
René Glæsel
Peter Broe
John Petterson
J.E Jørgensen
Jan Pieler
Erik Noltensmejer

KMRC
ESR
ESR
Ulfborg Mini Race Klub
Holstebro Mini Race Klub
AMRK
AMRK
Skive Mini Race
OSCC
DMRU sjællandsk suppl.
Woodracing
DMRU sjællandsk sekr.
HMK Hørning
DMRU nord jysk suppl.
OMR
DMRU fynsk suppl.
OMR
DMRU fynsk sekr.
ESR
DMRU syd jysk sekr.
Racefun
DMRU formand

Dagsorden i henhold til Vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
Erik Noltensmejer bød velkommen til de fremmødte takkede Stephen for igen at ville
beværte os og ønskede et godt møde.
I henhold til dagsorden fortsattes med valg af dirigent hvortil Peter Larsen blev valgt.
Som referent valgtes Erik N.

2. Formandens beretning.
Et stort til lykke til året mestre og til alle kørere i øvrigt for aktiv deltagelse hvor det er en
glæde at se at alle er blevet skrappere.
Årets klasser: Scaleauto, SCXdigi, S16D og 1/32 Open.
Desværre var der ikke nok deltagere til at samle et DM for Retro F1.
DMRU hjemmeside er altid et godt udgangspunkt for orientering om stillingsoversigt og
deltagelse.
Derudover kan man på det ved årets møde uddelte skema over deltagerantal se
udviklingen over de tre sidste år for antal deltagere totalt, samt for antal deltagere der som
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minimum har deltaget i alle de tællende løb i hver serie. Scaleauto har en tilbagegang
mens det er glædeligt at spore en lille fremgang i hver af de tre andre klasser.
Vognudvalget for Scaleauto; har i 2018 indført følgende:
- Motor skift til den langt mere ensartede NSR 3026 King 25k EVO (Blå)
- Minimum diameter baghjul ændret fra 26,5 til 26,0 mm.
Vognudvalg 1/32 S16D; har i 2018 indført følgende:
- 1/32 tilladt kugleleje i Can idet det eksisterende leje er af jern holdigt metal der slider
aksler.
Bestyrelsen; har redaktionelt opdateret og forenklet Banereglementet.
Her skal det påpeges at hele reglementet er vigtigt, men vigtigste punkt er den indbyrdes
påvirkning sporene imellem, idet det er den der generer de andre kørere.
Husk at indsende skema for Egenkontrol af bane. Det er et krav at skema Egenkontrol af
bane indsendes for at kunne afholde DMRU DM løb.
Er man i tvivl om hvordan man skal måle, så spørg ind.
Hold endvidere øje med data for jeres klub kontaktpersoner mm. få opdateret om
nødvendigt.
DMRU havde i september 50 års jubilæum. Det blev afholdt ved en reception hos Lillebælt
Mini Race klub der venligt havde stillet deres lokaler til rådighed.
Der blev kørt et LMP 24 løb og der var mulighed for at se forskelligt historisk minirace
materiel, motorer, chassis m.m. medbragt i dagens anledning af flere deltagere.
Der var også mulighed for at erhverve den til lejligheden fremstillede DMRU jubilæums TShirt. Der er stadig T- Shirts tilbage til de der ikke har en endnu.
Der var også af Jørgen Erik tilvejebragt oversigt over DMRU bestyrelser gennem tiden,
den kan nu ses på hjemmesiden.
DMRU vision om at skabe fornyet grobund for samt, at samle og udvikle sporten skal også
fremhæves som en af grundende til at mødes til delegeretmøde, hvorfor der ses frem til en
god debat herom.
Endelig ønskes et godt race til alle i 2019.
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Antal deltagere: totalt / deltagere i som minimum de tællende antal løb, tre sidste år

3. Kassererens beretning.
Kasserer Jørgen Erik Jørgensen gennemgik regnskabet udsendt sammen med dagsorden
og indkomne forslag.
Kassebeholdning pr. 011117 var på 17.349.09
Kassebeholdning pr. 311018 er på 10.507,94
Reduktion af kassebeholdning skyldtes primært:
Udestående skyldig startafgift på 550 kr.
Afholdelse jubilæum 6.485 kr.
Drøftelse af udgifter link Scalerace under forslag.
Herefter kunne regnskabet enstemmigt godkendes.

4. Indkomne forslag
Indkomne forslag blev behandlet i den rækkefølge nr. orden de var opstillet, i det til brug
for delegeretforsamlingen udsendte materiale.
Da det er muligt at stille ændringsforslag til indsendte forslag anbefales det at dette
konklusionsreferat læses sammen med indkomne forslag. http://dmru.dk/arkiv/2018.html
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Dagsorden lister følgende rækkefølge til behandling
a. DM klasser for det kommende år
b. Indkomne forslag i øvrigt
c. Løbs kalender for det kommende år
a) DM Klasser
1. DM klasser for ”Flerløbs” DM. Indsendt af OMR
- 1/24 S16D
- 1/32 Open
- 1/32 Digitale klasser
- 1/24 Scaleauto, forslag om landsopdeling under forslagspunkt herom
For: Alle

1a Punkt 1 udløste en bred og god debat om DMRU fremadrettet, virke og mål.
Der var mange forslag i luften og herfra skal nævnes:
- Trods stor indsats i klubberne er det svært at hente og fastholde nye medlemmer.
- Initiativer skal følges op med konstant hjælp til nye, ellers forsvinder de igen for altid.
- Muligt samarbejde med ungdomsklubber
- Hvad er mulighederne ungdomsklubber/ støtte fra pengeinstitutter og fonde
- Hvad sker der i digital scalerace er det en afdeling med stort potentiale.
- Ved klubaktiviteter påtager man sig her et forsikringsansvar ?
- Mulighed for at hver klub få mere plads på DMRU webhotel
Alle tænker over mulighederne og vender retur med eventuelle forslag.
b) Indkomne forslag i øvrigt
2. Vedtægter §16 DM og §17 Budget. Indsendt af Jørgen Erik
Link på Scalerace. Skal vi fortsætte 2.400 kr / år. Drøftelse af mulighed for statistik på
brugere af link, dette kan p.t. ikke ses på Scalerace.
Vi bliver på Scalerace
for 6, imod 3, undladt 6
Startpenge
Ændring af anbefaling fra kr. 50 til kr. 60, fordeling 25 kr. DMRU / 35 kr. klub
for 12, imod 1, undladt 2
Enkeltløbs DM
Præmier beløber sig til ca. kr. 820 + forsendelse
Fastlæggelse af startgebyr på kr. 100 fordeling 50/50.
for Alle

3. Synliggørelse af heat løbsresultater, hvad ligger bag point. Indsender Jørgen Erik
Det kræver at klubber melder ind efter løb. Punktet en opfordring, ikke sat til afstemning.
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4. Vedtægter §3 og §12 Besluttende myndighed. Indsendt af Erik N
Ændringsforslag på dagen med tilretning af tekst.
Afstemning foretaget om følgende generiske tekst:
Delegeretforsamlingen er højest besluttende myndighed. Vognudvalg varetager
fortolkning, udvikling, af en klasses vognreglement og fastlægger oplæg til løbskalender.
Indførelse af regel ændringer i løbet af et år varetages af Vognudvalget i samarbejde med
Bestyrelsen. På Delegeretforsamlingen fastsættes unionens regler. Regler til indførelse for
kommende sæsoner behandles her.
for Alle
5. Ikke noget forslag
6. LMP 24, klasse i klassen eller separat Løbsreglement Slot . Indsendt OMR
LMP 24 separat eller køre sammen med S16D, Drøftelse af LMP som enkelt DM udskudt
til forslag beh. under forslag 25.
for 1, imod 9, undladt 5
7. Parc Fermé efterlevelse. Løbsreglement Slot. §1 Indsendt af OMR
Skal efterleves/ håndhæves
for: alle
8. Track Call efterlevelse. Løbsreglement §7
indsendt af OMR
Skal efterleves/ håndhæves. (gældende regel: Løbsleder definerer inden start)
Ændringsforslagtileksisterende regel: Straf for 2’ndet uberettiget track call ændret fra
diskvalifikation til 2 strafomgange.
for: alle
9-17. Opdeling i landsregioner. Løbsreglement Scale indsendt af KMRC, AMRK og
Ulfborg.
Ændringsforslag til forslag 9 -17 Gældende Scaleauto, Hensigten er at få flere til at køre.
- Opdeling af landet i 3 regioner nordjylland, sydjylland/fyn og sjælland
- Tilmelding administreres af den enkelte klub, samlet liste sendes til DMRU (tro og love)
- Afgift til DMRU 10 kr.
- Regionsmesterskab kan afholdes hvis ønsket, DMRU dækker ikke præmier
- Regionsløb søges afholdt på de DMRU angivne Scaleauto løbsweekends men hverdage
kan også anvendes.
- Afholdelse af et Finale enkeltløbs DM, der findes ved lodtrækning mellem regioner.
Regioner afgør selv bane.
- Ingen krav om kvalifikation for deltagelse i enkeltløbs DM
- Formatet for DM løb drøftes (fra forslag 9) mellem afholdende region, Vognudvalg og
Bestyrelse
- Finalen søges afholdt på 6 eller 8 sporede baner. (fra forslag 9)
for 12 , imod 0, undladt 3
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18. Nedsættelse af vognudvalg i Finalen Scaleauto . Indsendt af Ulfborg.
Ændringsforslag: Der vælges personer fra hver region
for 15
19. Udgår
20. Vognreglement Slot: 1/32, S16D to reglementer: Indsendt af KMRC
Ændringsforslag: jf forslag 24 et reglement men med en oprydning i reglement, især 1/32
body reglement. Action Vognudvalg
For 14 undladt 1
21. Vognreglement Slot 1/32 kugleleje.
Indsendt af OMR
Ændringsforslag: Der må monteres kugleleje i både Can og Endbell
For 6 undladt 9
22. Vognreglement Slot S16D motor
Indsendt af Vognudvalg 1/32 ,S16D
PS2110 ver. a tillades + Kugleleje i Endbell generelt
for 9 undladt 6
23. Vognreglement slot 1/32 Open Chassis Indsendt af OMR
Ændringsforslag: Forslag ses som information om prisbilligt konkurrence dygtigt chassis.
NB: JK HC1132 er et tredelt udstandset chassis.
24. Se forslag 20
25. Nytænkning af klasser. Indsendt af Jørgen Erik
Information kan lægges på hjemmeside.
Redaktionel efter bemærkning. Enkelt løb DM LMP 24 skulle have været behandlet her
men blev glemt i skyndingen. Reglen om at klubber har 14 dage til efter delegeretmøde at
komme med ændringsforslag for løb redder behandling af oplæg herfor.
c) Løbskalender
Scaleauto DM afholdes den 5+6 oktober
Slot løb holdes efter plan dog med ombytning af HMK og LMK henholdsvis 7 april og 8
september .
Afholdelse fundet ved lodtrækning: Region Sjælland
Region afklarer selv hvor det afholdes.
6a. Valg af Bestyrelse
Thorkild Hjorth
valgt som nordjysk sekretær
Jørgen Erik Jørgensen valgt som fynsk sekretær
6b Valg af Suppleanter
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Lasse Kristensen
Peter Broe
Dennis Thuesen
John Petterson

valgt som sydjysk suppleant
valgt som nordjysk suppleant
valgt som sjællandsk suppleant
valgt som fynsk suppleant

7. Revisorer
Bjarne Godtfredsen
valgt som revisor
John Petterson
valgt som revisor
8. Startgebyrer
Enkelt løb DM
100 kr.
Regionsløb
10 kr. til DMRU ( DMRU dækker pokaler til DM)
Slot DM
60 kr. anbefales med fordeling 25 DMRU / 35 Klub.
9. Eventuelt
DHI CUP 2019 Odense RC klub afholder Nordeuropas største RC race i Odense 9-11
januar.
Det vil være muligt at opstille en Digtial bane eller en alm. Minirace bane.
Kontakt eventuelt jensottofrederiksen@icloud.com

Sorgenfri december 2018
Erik Noltensmejer
Referent

næste side oversigt deltager delegeretmøde m/ underskrift
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