
 
D a n s k  M o d e l  S p o r t s  U n i o n  - d m s u @ m a i l . d k  - w w w . d m s u . d k     

 
Side 1 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Ny formand i Dansk Model Sports Union  
  
Jeg har sagt ja til at overtage formandsposten efter Ole Hansen med det helt klare mål at samle RC 
sporten i Danmark, og jeg er kun formand indtil næste landsmøde i februar hvor posten som DMSU 
formand vil være på valg igen, det vil i øvrigt være et landsmødet som er gratis at deltage i, så vi kan få 
flest mulige medlemmer med på mødet. 
 
Hvordan modellen for at samlet RC skal se ud ved jeg ikke, om det bliver under én union eller 
samarbejde mellem flere unioner, må fremtiden vise, jeg mener dog at det er bedst for alle hvis vi finder 
en fælles løsning som alle er glade for ...Ikke mindst kørerne. 
  
Ville det ikke være fantastisk hvis man som RC køre i Danmark ikke skulle bekymre sig om hvilken union 
man var medlem af og bare kunne stille op til de løb på de baner man havde lyst til, det er det som jeg 
vil arbejde for i min nye rolle som formand for DMSU. 
  
Jeg har allerede modtaget mange dejlige lykønskninger og positive beskeder omkring min overtagelse af 
formandsposten i DMSU og tak for det, det giver mig en tro på at vi kan få en god dialog om hvad der 
skal ske med dansk RC sport i fremtiden. 
  
Jeg er selvfølgelig meget modtagelig over for gode ideer og input fra jer alle, både DMSU medlemmer og 
ikke DMSU medlemmer og de vil blive taget med i de overvejelser der bliver lavet omkring en ny samlet 
RC sport. 
  
Jeg vil også gerne takke Ole Hansen for den meget svære, men rigtige beslutning han har taget om at gå 
af som formand og træde helt ud af DMSU's bestyrelse samt en tak for det enorme arbejde han har lagt 
i denne union. Ole har tilbudt at hjælpe unionen og dens medlemmer med at styre vores hjemmeside og 
hjælpe bestyrelsen hvor vi skulle have behov for det, og det sætter jeg og bestyrelse meget pris på. 
  
Og så vil jeg godt til sidst takke DMSU's bestyrelse for den opbakning de har givet mig, og håber vi får et 
godt samarbejde.  
  
Venlig Hilsen 
Tom Limkilde 
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