24. februar 2019

Referat af DMSU´s landsmøde den 24/02-2019 i Knabstruphallen.

I alt 12 fremmødte, hvoraf de 10 var stemmeberettigede, 1 fremtidigt medlem + 1 gæst.

1. Dirigent blev Poul Milligan
Stemmetællere Anders Kure og Ole Harder
Referent Erik Skou

2. Formandens beretning.
Ole gennemgik 2018 sæsonen med 177 medlemmer. Den nationale turnering, der på trods af et
mere internationalt navn ikke formåede at tiltrække mange udenlandske kørere. En meget
vellykket fælles tur til EM i Østrig. Bekymring om deltagerantal i 2 WD klassen i 2019, og fortalte
så om de mange spændende tiltag for 2019 sæsonen.
Specielt: Knabstrup sætter kurs, er meget spændende med de mange planer om nye aktiviteter
omkring Knabstrup hallen med 2 RC baner, campingmuligheder og de faciliteter hallen muliggør.
Kalenderen har 10 løb, deriblandt et mindeløb for Kim Paw Bang samt et 12 timers holdløb i ENB
og selvfølgelig Copenhagen Historic Grand Prix.

3. Kassereren fremlagde årets regnskab på skærmen, som efter en
nøje gennemgang og debat blev godkendt.

4. Budgettet for 2019 fik samme tur på skærmen, og blev også godkendt.
5. Det blev så besluttet at fortsætte med uændret kontingent i 2019.
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6. Valg til bestyrelsen:
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Der var 6 opstillede kandidater, hvorfor der blev foretaget en skriftlig afstemning, hvor
medlemmerne skulle skrive 5 navne i den rækkefølge, de ønskede kandidaterne valgt.
De tre første, som blev: Ole Andersen, Henrik Hilleborg og Mogens Sørensen kom i bestyrelsen,
nummer fire og fem: Poul Millegan og Søren Nielsen blev suppleanter.
7. Valg af revisor: Michael Thomsen og Anders Kure blev valgt.
Revisorsuppleant: Allan Hilleborg blev valgt.
8. Indkomne forslag:
1. Teknisk kontrol. Ny tekst til reglementet debatteret og godkendt.
2. Tekst om fjeder på servo eller kill-switch, godkendt.
3. Ny tekst om samme problem, godkendt.
9. Eventuelt:
Den nye Crawler klasse, der allerede nu består af 12 kørere vil være et særdeles underholdende
indslag til ethvert RC arrangement. Publikum vil elske dem.
Hvis de kan lave et sæt mobile banekomponenter vil de være velkomne på alle RC-baner her
hjemme.
Det blev klart at der i 2019 ikke vil blive problemer med nye regler om svinghjul.

Erik Skou
referent
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