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Drøftelse af klubbernes udfordringer ved afholdelse af løb, klubarbejde mm. 

Deltagere: Søren Jeppesen (SJ). Finn Pedersen (FP). Claus Karlsson (CK). Per Visler (PV). Claus B. Nielsen (CBN). 

Martin Lava (ML). Anders Kure (AK). Claus Ryeskov (CR). Ole Jacobsen (OJ). Robert Hansen (RH). Erik Skov (ES). 

Patrick Bade (PB). Ole Hansen (OH). 

Velkomst ved Ole Hansen. 

OH. Byder velkommen og gennemgår dagsordenen. 

 

  1. Hvordan afholder man et r/c race. 

CK. Fortæller om hvordan ideen med at komme i gang som ny klub eller nye personer i bestyrelser. Der kunne evt. 

Være en tjek/værttøjs liste/ drejebog, som man kunne gå ud fra som en standard.  

? Hvad skal sådan en liste indeholde? Dommere/løbsledere osv. 

*Der udarbejdes en drejebog/tjekliste som hjælpeværktøj til klubberne, denne ligges på hjemmesiden under 

værktøjer.  

 

  2. Økonomien omkring r/c race. 

? Hvad er økonomien i at afholde løb i forhold til arbejdet. Hvad får man ud af det som klub? 

? Skal det være op til klubberne selv at stå med ansvaret. Eller skal der være mulighed for at DMSU kan gå ind 

med en økonomi/underskuds garanti. 

*For at et løb skal kunne gennemføres skal der være et min. Antal deltagere for at det vil kunne løbe rundt. 

*DMSU kunne have en pakke med telte, computer system osv. Som kunne låne/lejes ud til klubberne så 

klubberne ikke skulle ud og investerer de store summer for dette inventar. 

*Hvor mange klubber kunne have disse problemer? Det menes at der er ca. 8 klubber som vil kunne stå med et 

problem som dette. 

 

  3. Kiosken. 

? Hvor handler klubberne ind. 

*Flere klubber har kort til eks, Dagrofa, Metro mf. 

              

        6. januar 2013 
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*Der er ikke lovligt at sælge tyske sodavand, øl osv. i klub kiosken. Det anbefales at sælge varer som er indkøbt 

med kvitteringer og som overholder dansk lovgivning, så der altid er styr på regnskaberne. 

*Der skal være sammenhæng mellem priserne i div. Klubber. 

 

  4. Hvad siger loven. 

*Dette kan findes i fødevareloven under vejledning nr. 9034 af 9. februar 2011 om privatsfære og 

fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen.  

*En klub vil under div. Love hører under privatsfære loven. 

*En klub vil ligeledes være fritaget fra at være moms registreret hvis man ikke omsætter for mere end 50.000 om 

året. 

*Disse love ligges på hjemmesiden under værktøjer 

 

  5. Løbsleder / dommer uddannelse. 

? Hvordan gør vi nemmest så vi får lært folk at bruge programmet. 

*Det anbefales at man deltager i løb som side mand under flere løbs arrangement og under opsætningen af 

løbene, dette er også blevet gjort i mange klubber i årets løb og der er blevet uddannet nye dommere og 

løbsledere. 

*Det samme gælder hvis man skal uddannes til dommer. 

? Skal der være mere end 1 dommer til finalerne.  

*Der skal arbejdes hen mod at finde flere dommere til finalerne. 

*Løbslederen skal kun koncentrere sig om computeren og programmet. 

 

  6. Præmier. 

? Hvor mange præmier skal der være   

*Dette er godt beskrevet i reglementerne. 

*Pokalernes størrelse har været fornuftige i 2012. 

? Vil der komme flere deltagere hvis der var penge præmier.  

*Hvis det skal være penge præmier så skal de som min. være af en vis størrelse, hvis det skal kunne trække flere 

deltagere til løbene. 
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  7. Påsætter team. 

? Der er kommet en ide om, om det er muligt at lave et hold der tog med ud til løb og fik et beløb for dette. Kan 

dette være en mulighed 

*Det menes rundt om bordet at det vil blive et stort problem at finde personer til dette. 

*Emnet bør drøftes videre ude i klubberne. 

*Der skal så vidt som muligt laves påsætter poster på banerne. 

*Der stilles forslag på Landsmødet om at man skal være fast påsætter på banen i LS on-road efter ens eget heat 

ligesom det er i andre klasser.  

 

8. Startgebyr. 

? Det kan ikke være rigtigt at man køber en bil til 10-40.000 kr. Og så kun vil give 200 kr. I start gebyr. 

? Skal der være forskel på startgebyr til henholdsvis 1 dages eller 2 dages løb. 

? Kunne man lave ens start gebyr i div. Klasser.  

Alle emner drøftet. 

*Forslag til debat om dette emne på landsmødet. 

 

  9. Klub og bestyrelsesarbejde. 

? Hvad er en god formand/bestyrelse 

*Forslag om at tage dette punkt op på næste klub dialog møde, som et lille seminar, og herefter ligge 

hjælpeværktøjer for klub bestyrelses arbejde på hjemmesiden. 

 

10. Opsamlede emner. 

Er taget undervejs. 

       Frokost. 

 

  Drøftelse af DMSU efter første år og fremtiden. 

 11. DMSU set med klubbernes øjne. 

*CK. DMSU er rigtig positiv efter det første år trods han har været DASU mand altid og os langt ind i starten af det 

første år. Det er rigtig positivt at der har været de dialog møder som der har, og CK fremhæver det at man altid 

kan ringe eller skrive til folkene i bestyrelsen og få svar på sine spørgsmål med det samme. 

*CBN. Der er stor tilfredshed blandt klubbens medlemmer i MMRC når de bliver spurgt. 
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*AK. Har været en af de sidste i HRCR som var positiv for DMSU, men har taget sin skepsis i sig igen, og kan se 

store fremskridt i DMSU og mener helt sikkert at det kun bliver bedre næste år når vi ikke vil have div. Opstarts 

problemer. AK. Har kun roser for det arbejde Ole Hansen har lagt i det her for at vi sammen har fået DMSU. 

*CR. Det har været positivt med at vi har kunne få ændret de små ting i reglementerne stort set med det samme. 

*ES. Var med sin position som formand i MRC udvalget i DASU tilfreds med at bibeholde NMRC i DASU i 2012.       

ES har gennem den første tid holdt meget øje med DMSU og har oplevet en union der var klar til samarbejde og 

hvor der var meget kort afstand fra ide til handling.  

*OH. Undskylder over for klubberne at indbydelsen til dette dialogmøde måske ikke var fyldestgørende nok, med 

hensyn til at fortælle vigtigheden af at alle klubber deltog og hvad der kunne forventes at klubberne kunne få 

med hjem fra dette dialogmøde, men OH. Var rigtig glad for at alle var kommet til dette møde med en positiv 

forventning om et godt dialogmøde. OH. lage også vægt på de udtagelser der var kommet fra mødedeltagerne, 

der helt klart viste at DMSU ikke er Ole Hansens Union men klubbernes.  

*OH. Fortæller om DMSU’s åbenhed for samarbejde for 2013 med de andre unioner.  

  

12. Hvad kan gøres bedre. 

*ML. Det opfordres til at Ole Hansen afholder sig fra at deltage i usaglige debatter på de sociale medie og div. 

forummer.  

*AK. Der er en formand for hver klasse og det vil primært være ham der svarer for hver enkelt klasse fremover på 

div. sociale medie forummer. 

? Vi skal på en eller anden måde have samlet large scale off-road så jyderne kommer med ud at køre. Hvad kan vi 

gøre her.  

*Det opfordres til at man kunne køre både Fun Cup og DM løb på samme dag.  

 

 13. Skal prisen for medlemskab for klubberne sættes ned eller fjernes. 

*Det foreslås at klubber tilbydes et gratis klubkontingent det første år. 

 

 14. Er hjemmesiden som helhed ok. 

*Der er stor enighed om at hjemmesiden er ganske fin og funktionel som den er. 

? Er det muligt at få lavet så der kommer en nyhedsmail fra hver enkelt klasse fra DMSU om nyheder når der er 

noget.  

*undersøges 

 

 

 



 
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 5 

 15. Ønsker til Landsmødet.  

Det anbefales at der fremsendes forslag som skal debatteres. 

*Faste påsætter i Ls on-road. 

*Kontingent fastsættelse både klub og medlems kontingent. 

 

 16. Ønsker for fremtiden. 

*Fortsætte det gode arbejde.  

*Forhåbentlig rigtig godt race. 

 

 17. Opsamlede emner.  

Ingen emner. 

 

 18. Klub dialog møde næste gang, hvor, hvordan, hvornår.  

*Det har været et rigtig godt og fornuftigt møde som har været en succes. 

*Det foreslås at næste klub dialog møde bliver holdt umiddelbar efter de afsluttende udedørs race. 

 

19. Tak for i dag og kom godt hjem. 

*Der blev takket for det gode møde og den gode tone under hele mødet. 

 


