
 

 
 

Brøndby, den 8. december 2017 

Protokol af MRC-udvalgsmøde 5-2017 

Afholdt onsdag den 4. december 2017 som telefonmøde 

 
Deltagere: Steen Jeffers, Søren Jeppesen, Kim Petersen, Christian Poulsen 

Referent:  Steen Jeffers 

 

 

DAGSORDEN: 
 
1. Arbejdsfordeling i MRC-udvalget. 
2. Deltagelse i Danish Masters på Jyllands Ringen d. 5. – 6. maj 2017. 
3. Kalenderen. 
4. Eventuelt 
 

 

1. Arbejdsfordeling i MRC-udvalget 
 

Navn Telefon  Mail  Funktion og opgaver 

Steen Jeffers  
Formand 

 

30458781 fam.jeffers@gmail.com  Budget 

 Kontakt til 
bestyrelsen 

 EFRA 

 1:6 Off Road 

Søren 
Jeppesen 

21847208 Jeppesen202@gmail.com  Brændstof On Road 

 EFRA 

 Kalender 

Kim Petersen 28261981 kim@rcswift.dk  1:8,  

 Resultatlister 

Christian Munk 
Poulsen 

40976158 christian@poulsen.com  Dommer/official,  

 1:10 el-klasser 

 mødereferat 

 
Der mangler stadig et medlem af udvalget for at vi er fuldtallige. Der er en person, der 
har vist interesse. Udvalget har løbende kontakt til vedkommende og forventer at få en 
afklaring inden næste møde. 
 

2. Deltagelse i Danish Masters på Jyllands Ringen d. 5. – 6. maj 2017 
Det blev besluttet at vi gerne vil deltage i Danish Masters d. 5. – 6. maj 2018 på 
Jyllands Ringen. Vi vil arbejde på at lave et arrangement med On Road biler. 
Steen kontakter Mogens Høj for at aftale et møde på Jyllands Ringen for at besigtige 
forholdene og lave en vurdering af hvilke aktiviteter, vi kan stille op med. 
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3. Kalenderen. 
Den foreløbige kalender for den kommende sommersæson ser lidt tynd ud for 
asfaltklasserne. 
Søren kom et forslag til at lave samkørsel med el og brændstofklasser, på de baner 
hvor det er muligt. Dels vil det give mere aktivitet på banen og dels vil det gøre det 
mere socialt, når flere kørere er samlet. Søren undersøger de videre muligheder.  

 

4. Eventuelt. 
a. Brugen af Facebook blev diskuteret. Der er nu oprettet en side ”Fjernstyrede biler 

under DASU”, for at ramme en større skare end hidtil. Det er meningen at der hver 
uge skal være opslag. Bl.a. opslag der fortæller de gode historier, samt korte 
opslag der fortæller hvorfor det er godt at være medlem i en DASU-klub. 

b. Christian efterlyste en strategiplan. Kommissorium for MRC-udvalg er nu fordelt til 
udvalgets medlemmer. 

c. Christian foreslog en ens mødestruktur, der indeholder faste punkter så det er 
muligt at følge igangværende sager. 
Det påbegyndes fra næste møde. 

d. Der blev også drøftet at få udarbejdet en informationsstrategi, der tager højde for 
kommende arrangementer og hvordan de skal promoveres. 

e. Der skal arbejdes videre på udvikling af udvalgets årshjul. 
 
Næste møde: 
(Fastsættes efter besøg på Jyllands Ringen ellers) senest den 1. februar. 


