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Bestyrelsesmøde 12. Januar 2020 i Jerslev 
 
Til stede : Paul Milligan, Ole Andersen, Mogens Sørensen, Ole Hansen 
                  
 
 
 
Dagsorden 
 
 

1. Velkomst 
Ole Hansen byder velkommen og takker Paul Milligan for at ligge hus til mødet. 

 
 

2. Siden sidst. 
Ole Hansen orienterer om den dialog der har været gennem året med DASU MRC udvalg. hvor 
intentionerne var at DASU, DRCMU og DMSU sammen skulle finde en løsning hvor MRC sporten blev 
samlet i DASU. dette samarbejde kom aldrig i gang, da MRC udvalget valgte at gå enegang og har nu 
udmeldt den løsning som de har lavet. 
 
På den baggrund har DMSU bestyrelse truffet den beslutning som kan læses på side 2. her i mødereferatet.    
 
 

3. Løbskalender 2020 
 
På baggrund af bestyrelsens beslutning i punkt 2.udgår punkt 3. 

 
 
 
4. Landsmøde.     

Landsmødet bliver afholdt d. 23. februar i Kalundborg.  

 

5. Økonomi og medlemstal. 
Medlemstal 144  Bank. kr.20.071,90  Paypal. kr.0,44 
 
 

6. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
           Jerslev 12. januar 2020  
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Side 2 

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 ti 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. 
 
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  
 


