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Referat fra landsmødet d. 23. februar 2020. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
 
2. Bestyrelsens beretning. Kan læses på side 2 
 
3. Godkendelse af revideret regnskab og budget. Godkendt 
 
4. Fastsættelse af kontingent. Der vil ind til videre kun være A. og klub medlemskab. 
 
5. Valg til bestyrelsen. 
 
Christian Williams har valgt at stoppe. 
Søren Nielsen ønsker at stoppe. 
 
Ole Hansen er på valg    ( Genvalgt ) 
Paul Milligan er på valg   ( Genvalgt ) 
Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Kim Christensen og Anders Kure valgt. 
 
 
Valg af 2 suppleanter. 
Ingen valgt, hvis det bliver nødvendigt udpeger bestyrelsen medlemmer. 
 
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Ole Harder valgt 
 
8. Indkomne forslag.  
Bestyrelsen ønsker at DMSU-generalforsamling godkender den beslutning der blev taget 
på bestyrelsesmødet d. 12. januar 2020, som indebærer at DMSU hviler indtil det er 
klarlagt om der igen bliver interesse for at fortsætte DMSU´s virke mm.   
Godkendt 

9. Eventuelt 
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Bestyrelsens beretning. 

Kære alle 

Velkommen til dette Landsmødet. 

En stor tak til vores sponsorer i 2019. morningtrain, Norva 24, HH Engines, og Super 
Hobby, som har støttet op om vores arbejde med RC Sporten i Danmark. 

Medlemstallet kom i 2019 op på 144 mod 177 i 2018 

Vi havde budgetteret med 25 A. medlemmer dette blev desværre kun til 18 i 2019 

Løbsserien I 2019 har været meget utilfredsstillende,  

7 Løb på kalenderen og 3 aflyste, heriblandt skandalen ved DM 7. i Vordingborg. Det der 
skete ved dette løb kan vi kun tage skarp afstand fra. Og at det skulle få de konsekvenser, 
det fik er helt ubegribelige. Bestyrelsen står helt uforstående overfor at flere klubber 
lagde skylden over på unionen, som i situationen stod helt magtesløse, og intet kunne 
stille op,  og at klubberne på den baggrund udmeldte sig af unionen og lavede deres egen 
løbsserie for 2020. 

Bestyrelsen har i 2017 holdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi på det sidste bestyrelsesmøde 
traf den beslutning som er til godkendelse på dette landsmøde, teksten i beslutningen 
lyder som følge. 

Beslutning i bestyrelsen under punkt 2. på bestyrelsesmødet d. 12. januar 2020  

Dansk Model Sports Union har siden sin stiftelse d. 19. november 2011 været den platform for det fællesskab, som 
ønsket var fra de klubber der tilbage i sommeren 2011 satte gang i etableringen af Dansk Model Sports Union. En 
union som var opbygget af og med MRC sportens egne klubber og kørere, og med fokus på ordnede forhold i alle 
de områder som unionen skulle tage sig af for sine medlemmer. Reglementer, løbskalender, løbstilmelding, 
løbsopsætning, løbsafvikling, dommer og løbsleder uddannelse, konfligthåndtering, støtte til klubber og kører, 
forsikringsforhold, kåring af de danske mestre og årets model sports udøver, promovering af mrc sporten og 
meget meget mere. 

Da opbakningen fra unionens medlemsklubber i efteråret 2019 blev reduceret væsentligt, er der ikke mere 
baggrund for at opretholde unionen i dens nuværende virke. Bestyrelsen har derfor besluttet at unionen bliver sat 
på pause i ubestemt tid. Bestyrelsen ser med bekymring på de beslutninger der er truffet i DASU og som det ser ud 
til at mange i MRC sporten skal agere under. Derfor står Dansk Model Sports Union altid klar, hvis der igen skulle 
vise sig opbakning til et fællesskab hvor det er MRC sportens egne klubber og medlemmer der bestemmer over 
deres sport og deres penge.  

Forsikringerne i unionen som dækker Klubber, frivillige i klubberne, publikum, mekanikere, påsættere, og kørerne 
vil blive opsagt pr. 1. april. 2020. for at hjælpe vores medlemmer så godt som muligt har vi kontaktet 9 
forsikringsselskaber for at spørge om de kunne hjælpe med forsikringer til dem der måtte ønske det, vi stillede det 
samme spørgsmål til alle.  

Spørgsmål: Jeg har en fjernstyrede bil som der kan køre 70 km/h kan jeg få en ansvarsforsikring der dækker hvis 
jeg laver skader på materiel eller personer.  

5 forsikringsselskaber svarede at det kunne de ikke leverer. 
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3 forsikringsselskaber svarede at de havde en indboforsikring der dækkede fjernstyrede biler med en tophastighed 
på ”ikke” over 15 km/h.  

1 forsikringsselskab havde en indboforsikring der dækkede fjernstyrede biler med en motor på ”ikke” over 5 hk.  

Vores konklusion er at der kun er et forsikringsselskab der kan dække en del af MRC kørerne i danmark, dog ikke 
alle de Largscale kørere der har motorer over 5 hk.  

Vi har også spurgt om klubberne kan tegne tilsvarende forsikringer der kan dække frivillige i klubberne, publikum, 
mekanikere, påsættere. Disse forsikringer kan sagtens tegnes, dog er de dyrere en dem der i dag er tegnet i 
fællesskab, og som dækker alle klubber i unionen. ( Prisen er ca. kr. 5000,00 for disse forsikringer, som klubberne i 
dag i unionen giver kr. 500,- for ).  

Bestyrelsen i Dansk Model Sports Union beklager at vi har måtte træffe denne beslutning og håber at vores 
klubber og medlemmer må finde sig til rette i det MRC danmarksbillede der nu er.  

Venlig hilsen Bestyrelsen Dansk Model Sports Union.  

   

Teksten blev godkendt på landsmødet 23. februar 2020. 

 

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke jer der sidder i bestyrelsen i dag, jeg 
syntes vi har haft nogle gode møder, og velkommen til Kim og Anders i bestyrelsen. 

Tak alle sammen.  

 

Årets medaljetagere 

 

Plader  og nåle 2WD 

Ole Andersen – Christian Williams – Claus Hansen 

 

Plader  og nåle 4WD  

Palle Hornum – Kim Christiansen – Anders Groverr Kure 

 

Dansk Model Sports Union ønsker alle medaljetagere tillykke.  


