
  

REFERAT 
 

 

 

DAGSORDEN 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Formandens beretning 

4) Fremlæggelse af regnskab 

5) Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende 

medlemsklubber 

6) Behandling af indkommende forslag 

Der var ingen indkommende forslag 

7) Valg af bestyrelse 

a. Formand: Ulrich er ikke på valg  

b. Kasserer: Christer Rasmussen: modtager ikke gen-

valg 

c.  Onroad: Chris Nielsen: modtager ikke genvalg 

d.  Off-Road: Per V Eriksen: modtager ikke genvalg 

e.  Sekretær: Mogens S. Pedersen: modtager ikke gen-

valg 

8) Valg af revisor 

9) Fastsættelse af gebyrer 

10) Eventuelt 

 

DATO 25. september 2021 10.30 til 15.00  DRCMU 

 

DATO 27.SEPTEMBER 2021 STED Hjalleseskolen,   

INDKALDT AF Ulrich Rasmussen  

REFERAT AF Mogens S. Pedersen  

DELTAGERE Randers, Ti-Mo, Odense, Skanderborg, Vejle  

FRAVÆRENDE Glostrup, Birkerød, Black Track, Heden, RC Kongen  

GENERALFORSAMLING DRCMU 
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1 VALG AF DIRIGENT 

Bjarne Callesen er valgt som dirigent 

 

2 VALG AF REFERENT 

Mogens S. Pedersen er valgt som referent 

 

3 FORMANDENS BERETNING: 

Vi starter med den igangværende indendørssæson 2019-20, 

sæsonen var godt i gang på vej mod sin afslutning, Corona 

lurede i baggrunden og noget man pjattede med og postede 

selfies med Corona øl på bordet og lign. kort tid efter kunne 

vi trykke næsen flad på ruden ind til hallerne, landet blev 

lukket, alt unødvendige sammenkomster kunne ikke gen-

nemføres, selvom vi mente det må være meget vigtigt at 

komme ud og køre. 

Det betød at afslutningsløbet ikke kunne afvikles og sæso-

nen blev afsluttet uden dette løb. 

 

Som måneder gik, blev landet åbnet en smule op, i klub-

berne måtte man mødes 10 personer af gangen, det gjorde 

at de fleste klubber kunne få startet lidt kørsel op og i takt 

med forsamlingsforbuddet steg kunne vi begynde at afvikle 

løb, det første løb blev delt op i 2 dele, hvor 3 klasser blev 

afviklet om lørdagen og 2 klasser om søndagen, det fik en 

blandet modtagelse, men det var mulighederne vi havde. 

Kort tid efter var forbuddet på 100 personer og resten af 

sæsonen afvikles efter planen. 

 

I efteråret kom der flere mutationer og den 3. og den 4. 

bølge og det betød at foreningsdanmark igen skulle lukke 

ned og der blev kun afviklet et løb i Vejle og det betød at der 

ikke kåres nogen samlet vinder af denne sæson. 

Det lykkes at komme i gang med udendørssæsonen 2021 

efter planen, inden for forsamlingsforbuddets rammer. 

Den generelle tilslutning til løb ligger imellem 35 til 45 del-

tagere til udendørs løb og lidt højere tal til indendørsløbene. 

Vi ser heldigvis nye ansigter, måske ikke så mange vi kunne 

håbe på, men trods alt kommer der nye folk ude i klubberne 

og det er jeres indsats for hverve nye medlemmer med til at 

få flere med, desværre, det er måske det forkerte ord, men 

vi ser mange ”lokale helte” til alle løb, disse ”helte” kommer 

kun til løbet på deres lokale bane og kommer ikke ud til an-

dre løb, det kunne være godt for sporten hvis bare halvdelen 

vil komme til alle løb i sæsonen. 
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Her efter ferien begyndte vi i bestyrelsen at diskutere om vi 

skulle udsætte generalforsamlingen til næste år eller at af-

holde den i år. 

Som bekendt valgte vi at afholde den og det er ud fra, at der 

skal andre kræfter til.  Der har været for meget negativitet 

til bestyrelsens arbejde og derfor står vi med en bestyrelse 

der vælger at forlade deres poster. 

Så hvordan fremtiden ser ud nu for vores Union må være op 

til jer. 

 

Beretningen blev godkendt. 

4 REGNSKAB 

Christer gennemgik posterne i regnskabet for både 2019 og 

2020. Regnskabet findes som særligt bilag. 

 

Regnskabet for 2020 er ikke revideret inden generalforsam-

lingen. 

 

Det blev drøftet, om manglende opkrævninger af både løbs-

udgifter og kontingent, hvor der ved en fejl kun var opkræ-

vet kr. 300 og ikke kr. 500 i 2020 skal opkræves 

efterfølgende. 

 

Det blev besluttet at udsende opkrævning for manglende 

løbsafgifter.  

 

Regnskabet for 2019 blev godkendt. Regnskabet for 2020 

genåbnes for de manglende opkrævninger og skal revideres 

og godkendes på næste generalforsamling. 

 

5 OPTAGELSE AF KLUBBER/EKSKLUSION 

Aalborg har forladt DRCMU. 

 

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. 

Ingen indkommende forslag, der ikke vedrører reglementer.

  

7 VALG AF BESTYRELSE 

Formand: Ulrich er ikke på valg 

Kasserer: Peter Andreasen er valgt 

Onroad: Ole Strandlyst er valgt 

Offroad: Jan Larsen er valgt 

Sekretær: Jens Otto Frederiksen er valgt 

 

8 VALG AF REVISOR 

Bjarne Callesen er genvalgt 
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9 FASTSÆTTELSE AF GEBYRER 

Medlemsgebyret er uændret kr. 500. 

 

Det er besluttet, at der i stedet for leje af tælleranlæg, løbs-

afgift og deltagergebyr kun opkræves deltagergebyr. Geby-

ret hæves til kr. 15,- pr. deltager uanset om det er 

mesterskabsklasse eller ej. 

 

Leje af tællerudstyr til ikke-DRCMU-arrangementer koster 

250 kr. for DRCMU klubber og 500 kr. for klubber, der ikke 

er medlem af DRCMU. 

 

10 EVT. 

 

TI-MO: 

F1 reglement bør ikke være op til klubberne men skal være 

fast, når de er inviteret til et DRCMU løb. Også selvom det 

ikke er med i et mesterskab. Vi ønsker ikke forskellige regler 

fra løb til løb. 

 

Det er aftalt, at det gamle reglement for F1 gøres tilgænge-

ligt på DRCMU’s hjemmeside. 

 

Reglementer beskrives bedre for at undgå misforståelser, 

især i off-road er der dårlig tekst omkring vægtgrænser. 

 

Der var ingen kommentarer til denne påstand.  

 

Ændringer til reglement bør argumenteres og sendes ud til 

klubberne. Så har klubberne mulighed for at formidler de 

nye regler på en ordentlig måde til deres medlemmer. 

 

Forholdet blev drøftet på generalforsamlingen. 

 

FWD bør være en prøveklasse, da den ikke er kørt tidligere. 

Dermed bør den være uden udlevering af dæk, med tilmel-

ding for kr. 150. Og denne bør køres om lørdagen sammen 

med F1. Dette gør at flere vil se det som en sekundær klasse 

de kan køre om lørdagen og køre en TC klasse om sønda-

gen. 

 

Dette blev drøftet på generalforsamlingen. Det vil indgå i 

bestyrelsens videre arbejde. 

 

Vi ønsker fleksibilitet omkring afvikling af løb over 2 dage 

ved mange tilmeldinger, men også med mulighed for at køre 
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TC og prøveklasser på 1 dag ved få tilmeldinger. Dette er i 

alles interesse, dog begrænset af nuværende løbsformat. 

 

Dette blev drøftet på generalforsamlingen. Det vil indgå i 

bestyrelsens videre arbejde. 

 

Gøre brug af off season til at undersøge hvad klubber og 

kørere ønsker af evt. ændringer. F.eks. kunne man i vinter-

sæsonen lave lidt undersøgelser og eventuelle afstemninger 

for den kommende off-road (sommer) sæson, og omvendt 

om sommeren for den kommende TC-sæson. Der er rig mu-

lighed for at spørge om alt muligt. Det bør dog stadig være 

udvalget under DRCMU bestyrelsen der skal træffe beslut-

ninger om ændringer til regler. 

 

Det er aftalt, at det gamle reglement for F1 gøres tilgænge-

ligt på DRCMU’s hjemmeside. 

 

 

Forslag fra Black Track: 

Truck ændres til 13,5t blinky. 

 

Dette blev drøftet på generalforsamlingen. Det vil indgå i 

bestyrelsens videre arbejde. 

 

Alle klasser skal være mesterskabsklasser. 

 

Dette blev drøftet på generalforsamlingen. Det vil indgå i 

bestyrelsens videre arbejde. 

 

 

Pokaler for onroad 2019/2020 sæsonen udleveres i forbin-

delse med løbet i Tinglev i november 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Underskrifter 
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Ulrich Rasmussen Christer Rasmussen Mogens Pedersen 

Formand Kasserer Sekretær 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chris Nielsen Per V. Eriksen 

Onroad Offroad 

 


