Protokol af MRC-udvalgsmøde 2-2017
Afholdt onsdag den 27. september 2017, Fangel Kro, Fangel.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Steen Jeffers, Søren Andersen, Søren Jeppesen, Nicolai Nielsen.
Kim Pedersen
Nicolai Nielsen

Agenda:
 Budget
o Opfølgning på det
o Fokus områder
 Opstilling af

udsendte

kandidater til MRC-udvalget

 Reglement
o Rettelser
o evt. ny opsætning
 Indendørskalender

2017/2018 status

 Udendørskalender 2018
o Forslag til at få den
 Officials
o Status og kursus

klargjort til årsskiftet

Dagens møde:
Budget:
Budget for 2018 gennemgået. Det skal indleveres til sekretariatet senest 01.10.2017.
Der afsættes midler til støtte af et muligt DM-arrangement for 1:8 Offroad i forbindelse med
Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) i 2018.
Et sideløbende PR-arrangement påtænkes også, så andre klasser kan præsenteres og vises frem.
Der er fortsat afsat midler til at støtte betaling af dommer (og løbsleder) ved DM-arrangementer.
Der afsættes ligeledes midler til afvikling af løbsleder- og official-kurser i 2018.
To arrangementer planlægges.
Opstilling af kandidater til MRC-Udvalget
Steen Jeffers, Nicolai Nielsen og Søren Andersen er på valg i år, ved Repræsentantskabsmødet
lørdag den 18. november 2017.

Side 2/2

MRC-referat 02/2017

Steen og Søren genopstiller til Udvalget.
Nicolai har valgt ikke at genopstille i denne omgang.
Er du interesseret i at deltage i arbejdet med RC-sporten i Danmark, så kontakt din DASU-klub og
få dig opstillet.
Har du spørgsmål omkring arbejdet i MRC-Udvalget, står udvalget medlemmer klar til at svare og
vejlede.
Reglement
Der har beklageligvis sneget sig mindre fejl og mangler ind i det tilgængelige Reglement 7.
Disse skal rettes til og en generel opdatering efter evt. ændringer fra det kommende AGM-møde.
Det er en vision at få Reglement 7 yderligere simplificeret og ensrettet, så man nemmere kan få et
overblik, samt præcis det regelsæt man skal bruge til en specifik klasse.
Dette arbejde vil foregå over det kommende år eller to.
Indendørskalender 2017/2018
Kalender offentliggjort.
6 race fordelt rundt i hele landet.
Udendørskalender 2018
Alle klubber der er interesseret i at afholde løb i udendørssæsonen 2018, på tværs af alle klasserne, I
må gerne gøre tanker om ønskede dato(er) og indsende disse på den rette blanket;
Ansøgning om løbsdage
Den findes her: https://www.dasu.dk/klubservice/
Blanketten bliver også sendt direkte ud til klubberne fra sekretariatet i nær fremtid.
Officials
Der er mangel på aktive officials.
I den forgangne sæson, har flere klubber haft svart ved at finde det nødvendige personale til at
afvikle deres løb under de gældende regler, og ikke mindst sportsligt forsvarligt.
Heldigvis er der fundet løsninger og løbene er blevet afviklet, indtil videre.
Specielt løbsleder/dommer er en mangelvare.
Har klubberne medlemmer der i dag har erfaring som official, det være sig løbsleder eller teknisk
kontrol, men disse personer ikke er på den tilgængelige official-liste, må I meget gerne kontakte os.
Der arbejdes på kurser for official-uddannelse – løbsleder, dommer og teknisk kontrol.
Der er kontakt med interessenter der ønsker at bidrage til dette.
Der forventes yderligere info og planer om disse kurser, i løbet af 4. kvartal 2017.
Afholdelse er tiltænkt til 1. og/eller 2. kvartal i 2018.
Næste møde:
Endnu ikke aftalt. Men planlægges til inden EFRA AGM-mødet i starten af november 2017.

