31. december 2012

Kære alle
Her på årets sidste dag vil Dansk Model Sports Unions bestyrelse gerne havde lov til at sige tak til alle for et godt
2012.
Det har på alle måder været et år vi kan tænke tilbage på, som det år hvor vores nye Union skulle bevise at DMSU
skibet kunne flyde, og når man ser på hvad vi har nået i år, ja så kan man vel nok sige at DMSU skibet kunne
flyde, og i den grad også kunne sejle.
33 DMSU løb er det blevet til i 2012 og det er endda uden at der har været nogen aflysninger, det må vel siges at
være meget flot.
40 DMSU løb er der på kalenderen i 2013 og vi er sikre på at disse nok også skal blive afviklet af unionens
klubber, på betrykkende vis i 2013.
At DMSU skibet i gennem året har stødt på lidt modvind fra forskellige retninger er vel helt naturligt, og det har
naturligvis været en udfordring at krydse DMSU skibet op mod vinden, men det har vi gjort ganske fornuftigt og fået
vendt noget af modvinden til medvind.
Der er i 2012 kommet styr på den organisatoriske del i DMSU og hele det nationale område har kørt rigtig fint, der
er afholdt 5 bestyrelsesmøder og 5 dialogmøder med kørerne fra de forskellige klasser.
I 2013 vil vi sætte fuld fokus på det internationale arbejde og her har vi fået den helt rigtige mand på posten (herom
senere) vi vil arbejde målrettet på at vi i DMSU naturligvis kan køre alle RC løb og samarbejde med alle andre
Unioner nationalt og internationalt. Dette arbejde sætter vi i højeste prioritet.
I 2013 vil vi fortsætte det gode arbejde med at forsøge at skabe den alt nødvendige dialog mellem de interesse
grupper der i dag former og styre RC sporten i Danmark, kun på den måde kan vi sammen arbejde hen imod et
samlet RC Danmark der vil stå rigtigt stærkt nationalt som internationalt.
Lørdag d. 23. februar holder DMSU sit første Landsmøde. Her skal bla. De Danske Mestre hædres og Årets Model
Sports Udøver skal også findes efter de indsendte nomineringer. Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til
Landsmødet.

Tak for 2012 og velkommen til 2013
Rigtig godt Nytår til alle RC kørere i Danmark
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