
 

 
 

Brøndby, den 26. oktober 2017 

 

Protokol af MRC-udvalgsmøde 3-2017 

Afholdt onsdag den 25. oktober 2017, Telefonmøde 

 

Deltagere: Steen Jeffers, Søren Andersen, Søren Jeppesen, Nicolai Nielsen. 

Afbud:  Kim Pedersen. 

Referent: Nicolai Nielsen 

 

 

Agenda: 
 

- AGM 2017 

- Official/Dommer-uddannelse 

- Kandidater til MRC-udvalget 

 

Dagens møde: 

 

AGM 2017 

 

Bliver desværre uden et dansk bud på VM i 2019 for 1:10 El Off-Road. 

ORCM har efter mange og lange overvejelser, valgt at trække deres bud, trods stor forhånds-

opbakning på AGM-mødet i 2016. 

Der er til gengæld masser af andre spændende bud, fra rundt om i Europa, til dette VM. 

 

Søren Andersen og Søren Jeppesen deltager fra MRC-U ved årets AGM. 

 

Vil man se nærmere på alle de emner der skal vendes, så kan nærmere info findes på EFRA’s 

hjemmeside http://www.efra.ws/ 

 

 

Official/Dommer-uddannelse 

 

MRC-U har modtaget udkast og interesse fra Christian Munk Poulsen (Skanderborg RC) omkring 

official- og dommer-uddannelse i DASU. 

Et dejligt indspark, som vil blive taget under nærmere gennemsyn, i en aktiv dialog med Christian. 

Christian har tidligere erfaring fra lignende i BMX-sporten under Dansk Motor Union (DMU). 

http://www.efra.ws/


 

 

 

 

 
 Side 2/2 MRC-referat 03/2017  
 

 

 

Kandidater til MRC-udvalget 

 

Søren Andersen oplyser at han har valgt ikke at genopstille til MRC-U ved det forestående 

repræsentantskabsmøde. 

 

Der ud over er der ikke indgivet ret mange kandidater fra klubberne. 

 

Så sidder du med lysten til at være en del af MRC-udvalget og flytte RC-sporten fremad, så kontakt 

os i udvalget for yderligere info, og bed din klub om at indsende dit kandidatur til DASUs 

sekretariat. 

Kandidater der ønsker at opstille til MRC udvalget skal skriftligt tilkendegive dette til DASUs 

sekretariat.  

Frist for opstilling og indstilling er den 30.10.2017 kl. 23.59 og bedes sendt til 

anne.andersen@dasu.dk 

 

Oversigt over indstillede/genopstillende kandidater, samt andre info forud for repræsentantskabs-

mødet, kan findes her; https://www.dasu.dk/klubservice/#/reprasentantskabsmoder 

 

Næste møde: 

Fredag d. 17. november 2017 kl. 17.00 på Hotel Scandic i Horsens. 

 

mailto:anne.andersen@dasu.dk
https://www.dasu.dk/klubservice/#/reprasentantskabsmoder

