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Referat fra DMRU Delegeretforsamling – 15 nov 2007.
Dette referat henviser til det ved indkaldelsen til delegeretforsamlingen uddelte og publicerede
dokument vedrørende ændringsforslag.

Delegeretforsamlingen blev afholdt 15 nov. 2007, i Kolding Miniracing Klubs lokaler.

Tilstede var:
Højfyn: Niels Elmholt Christensen

Stephen Wagstaff (som bisidder uden stemmerettighed)
Thomas Ludvigsen

Racer Rillen Odense: John Christensen
Kolding: René Schrøder
Herlev: Jørgen Rigtrup
KMK: Carsten Grønnemann
RaceFun: Keld Høfler
Odense: Klaus Godtfredsen

Helge Christoffersen
Bjarne Godtfredsen  (som medlem af bestyrelsen)
Jørgen Erik Jørgensen  (som medlem af bestyrelsen)

Midjydsk: Jan Juul
Odder: Erik Mathiasen
Hørning: Peter Broe

Dermed var der 14  stemmeberettigede.

Jan Juul blev valgt som dirigent.
Carsten Grønnemann som referant.

Hej alle miniracing-venner,

Hermed referatet fra unionens nyligt afholdte Delegeretforsamling, skrevet af
Carsten Grønnemann.
De vedtagne punkter implementeres snarest i det nye reglement for 2008, som vil være at finde
på www.dmru.dk inden årets udgang.

hilsen
Jan



Formandens beretning:
Formandens beretning er gengivet i det udleverede materiale.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.

- Der blev diskuteret hvorledes man kunne gøre DMRU mere synlig/gavnlig for
medlemsklubberne.

- At løbskalenderen skulle gøres mere omfattende, også med ikke-DMRU events.

Kassererens beretning:
Regnskabet fremgår af det udlevere materiale.
Regnskabet blev godkendt.

- Det blev bemærket at det ikke er revideret. Der blev givet forklaring at
regnskabs året endnu ikke er slut.

Indkomne forslag:
§3 – Bestyrelsen.
Forslag modificeret til: „Bestyrelsen kan udpege medlemmer til diverse udvalg, som kan
varetage specielle klassers interesser“.
Vedtaget med 14 for, ingen imod, ingen blank.

§15 Udskrivelse af danmarksmesterskab.
Forslag modificeret til:
Der køres i 2008 mesterskab i følgende klasser;
Slot: 1:24 S16D

1:24 S16D Junior.
1:24 Open X/12.
1:32 Production  - Modificeres fra DM til Danmarksserie. (*)
1:28 Formel-1    -  Modificeres fra DM til Danmarksserie (*)

Scale: 1:24 Hardbody Sport/GT
(Ændring af navn, da Euroscale giver forkerte assosiation til anden løbsserie,
specielt på sjælland.)

1:24 White point Can-Am.
1:32 Slot-it Sport/GT.

(*) Da deltager antallet I visse klasser er yders begrænset, og man ønsker at titlen „Danmarks-
mester“ skal have en vis tyngde, er det blevet besluttet ikke at udskrive egentlige Danmarks
mesterskaber i 2 af klasserne. Disse klasser for derfor status af „Danmarks-serie“ Men
vinderen bliver altså ikke tildelt titel af „Danmarks-mester“.

Vedtaget med 14 for, 0 imod og 0 blanke.



Løbskalender:
Den foreslåede løbskalender blev ændret på flere områder.

a) Hardbody DM køres som hidtil med kun 1 grand-prix. Denne gang hos RaceFun i
Rødovre, Sjælland.  Vedtaget med 11 for, 0 imod og 3 blanke.

b) Hardbody DM hos RaceFun  fastlægges til 28. sept. 2008. Dette er også DMRU’s 40 års
jubilæumsdag. Der er forslag om en festligholdelse af denne dag i forbindelse med
løbet.

c) WP køres som foreslået, dog med et 5. løb på Vanwall i København.
(10 for, 0 imod, 4 blanke)

d) S16D + X/12 som foreslået. (10 for, 0 imod, 4 blanke)
e) Junior S16D + 1/32 Production + 1/28 Formel-1 stort set som foreslået, men 1. marts

flyttet til 23. feb. 16. april flyttet til 9. feb. Dato for det 5. junior DM i Hørning holdet åben
p.t. (14 for, 0 imod 0 blank)

f) Slot-it som foreslået, dog med et 5. løb i Herlev. Dato p.t. åben. (14 for, 0 imod, 0 blank)

§ 17 Budget.
1A) Til alle DMRU sanktionerede løb opkræves der en løbsafgift på kr. 10,- per deltager per

klasse. (9 for, 0 imod, 5 blank)
1B) Medaljer ændres til plaketter. (9 for, 0 imod, 5 blank)
1C) Plaketter plus pokaler til 1,2 og 3. (12 for, 0 imod, 2 blank)

I Danmarks serie, kun plaketter til 1,2 og 3. (12 for, 0 imod, 2 blanke)
2A til 3B) Udgår.
Startgebyr til Team-race udgår, da der ikke udskrives team-race.

Banereglement:
§1 Strømforsyning:
Forslag fra Steen Michaelsen og Lars Nørkjær vedtages med den ene ændring af
„Håndspeeder forbindelse „anbefales“ regulerende på plus“ ...ændres til „skal“.
(For 9, imod 0, blank 5)

Løbsreglement:
§12 (Slot) og §11 (Scale)

Jan Juuls forslag om antal tællende afdelinger i forhold til kørte afdelinger vedtaget. (For 9,
imod 0, blanke 5)

Et ændringsforslag til pointsystemet, om at gøre point deltagerafhængigt blev nedstemt. (4 for,
5 imod og 5 blank).
Derefter blev det vedtaget at ændre scalaen til:
40-38-36-34, og derefter et point mindre for hvert trin ned at listen. (7 for, 1 imod og 6 blanke)

Tie-break ved pointlighed ændres til „deltaget i flest afdelinger“, efterfulgt af „bedste placering i
sidste løb.“  (10 for, 1 imod og 3 blanke)



Løbsafvikling:

Først gældende for Slot-IT og Scale:
Forslag om kvalifikation ved tidtagning blev nedstemt med 0 stemmer for.

Dernæst blev det vedtaget at kvalifikation til heatinddeling sker i forhold til den nuværende
stilling i løbserien.
Hvis løbet er det første på året, så i forhold til forrige års resultat.
Hvis løbs-serien er ny, så ved lodtrækning.
Nye kørere rangeres sidst, og indbyrdes ved lodtrækning.
(9 for 0 imod 5 blank)

Selve løbet køres over 2 runder, hvoraf bedste resultat er tællende til den samlede stilling.
Der sorteres og inddeles i anden runde efter resultatet i første runde.
(12 for, 1 imod, 1 blank)

Et forslag om teknisk kontrol før hvert heat, blev nedstemt. (0 for, 13 imod og 1 blank.)
Det preciseres dog at begrundelse er, at det nuværende reglement giver løbsledelsen fri
mulighed herfor. Hvorvidt der f.eks skal være frihøjde under hele løbet, eller kun ved start er
givet af vogn-reglementet.

Dernæst for SLOT racing (S16D og open/12)
Der blev stillet ændringsforslag til at afvikle efter samme regler som just vedtaget for Slot-IT og
scale. Dette forslag blev vedtaget med 8 for, 2 imod og 4 blank.

Dette forslag er mere vidtgående end forslaget fra Lars Nørkær, som derfor ikke kom til
afstemning.
Forslaget blev dog gennem-diskuteret forinden.

Vognreglement:
Nye chassies til S16D:
Lars Nørkærs forslag om SpeedFX chassis blev trukket tilbage inden afstemning, og derfor ikke
behandlet.

Karrosser til Open X12:
Per Søndergaards forslag om direkte at følge BSCRA  blev vedtaget. (8 for, 0 imod, 6 blanke)

1/32 Production:
Der blev stillet forslag om ændring til frit chassis og Proslot Euro Mk.1 PS-4002 motor.
Forslaget blev vedtaget. (8 for, 0 imod og 4 blanke)

1/24 Hardbody:
Som Jan Juul’s forslag med følgende ændringer:

1) Anvendte chassisdele behøver ikke være fra samme producent.
2) ProSlot Euro Mk.1 motor udgår. Eneste lovlige motor vil være Plafit Fox-II.
3) Dæk og fælge er fri. Dæk skal dog være i gummi eller skumgummi. Hård plastik

ikke tilladt.
(Forslag vedtaget med 11 for, 0 imod og 3 blanke)



1/24 White Point Can-Am:
Som Jan Juul’s forslag med følgende ændringer:

1) Karrosseri, DMRU vurderer løbende og kan supplere med flere karrosser, dog
minimum 3 uger før løb.

2) Motor, Kun motor type original WhitePoint Bühler RS motor er tilladt.
3) Dæk og fælge, trædeflade for, min. 9 mm (max udgår)
4) Dæk og fælge, trædeflade bag, max 15 mm (min udgår, mål ændret.)
5) Lejer, Kuglelejer tillades.
6) Guide og slæbesko, frit valg.
7) Minimumsvægt udgår. (Men chassis og motor skal jo være original.)

Derefter godkendtes reglementet med 14 for, 0 imod, 0 blanke.

1/32 Slot-IT:
Det kommende HRS-II chassis (angelwinder og sidewinder) godkendes.
(11 for, 0 imod, 3 blank)

Motor, alle Slot-IT uanset omdrejninger, men ikke ProSlot.
Godkent (10 for, 0 imod, 4 blank)

Bagaksel bredde max 65 mm. Godkendt (11 for, 0 imod, 3 blank)

Dæk og Fælge, Alle originale Slot-IT fælge med (evt. uoriginal) 3D fælgindsats.
Alle mærkede Slot-IT gummidæk (dog ikke silikone)
(Vedtaget med 12 for, 0 imod og 2 blank)

Gear, skal være af mærket Slot-IT. (Vedtaget  med 12 for, 0 imod og 2 blank)

Ny bestyrelse:
Der valgtes en ny bestyrelse bestående af:

1) Jan Juul, Formand.
2) Jørgen Erik Jørgensen, Kassere/Sekretær.
3) Lars Nørkjær.
4) Niels Elmholt Christensen.
5) Carsten Grønnemann.
6) Bjarne Godtfredsen.

Dermed afsluttede delegeret forsamlingen, 2007.


