Bestyrelsen DMSU
29.04.2015

Nej, det er ingen misforståelse!
Lad os en gang for alle slå det fast. Nej, det der ingen misforståelse, at GRC udmelder sig af Unionen.
Så kan det da godt være at Unionens bestyrelse er uforstående, undrende og håbefuld.
Generalforsamlingen, som er GRC højeste myndighed har besluttet at udmelde GRC af Unionen. På samme
måde som Landsmødet er det for Unionen.
Bestyrelsen er derfor blevet pålagt, at drage omsorg for at dette sker med hurtigst mulig virkning med og
med mindst mulige omkostninger. Med den skriftelige udmeldelse, har vi et ønske at give klart besked,
således at parterne ikke er i tvivl om, hvor de står. Det giver jo også et signal om den aktivitet, man vil
lægge i eller for Unionen. Det kan vel næppe blive tydeligere.
Samtidigt kan vi konstatere, at Unionen vælger ikke at besvare de spørgsmål vi stillede i forrige mail/brev.
Det er også belyst i sidste mail/brev ret kraftigt, uden at blive personfikseret, hvorfor GRC ikke fortsat
ønsker medlemsskab af Unionen. At Unionen opfatter det som kritik, ja - det er jo som man ser på det.
I forbindelse med indmeldelsen er der ikke lavet en aftale men en hensigtserklæring*) som nedenstående
beskriver, hvad er. Det var vi i GRC ganske klar over og vores moral er intakt. Der nævnes også en
værdiansættelse på ca. kr. 20.000 + mere indtjeninger. Hypotetisk. Nu er det sådan, at der er forskel på om
det er Tølløse, Hillerød eller Glostrup der afholder løb. Glostrup og BRC har et væld af tilbud og over deres
egen "Cafe", McDonald, sunde som usunde Cafeteriaer og Grill. Der er personer, som selv vælger at have
madpakke og drikkevarer med.
GRCs registrerede medlemmer efter den 1.1.2015 er 7 medlemmer gennem GRC. Er det 7 gange 40,- kr. der
er problemet? Vi fastholder, at medlemmer der ikke har indbetalt deres kontingent er udmeldt, jf.
reglement 1, vedtaget på Landsmødet 2014 punkt 1.902 hvor der står "Medlemmer betragtes som
udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt."
Ud fra Landsmødereferatet kan vi se, at de stillede forslag fra medlemmerne, 10 stk. er ingen vedtaget.
Alle forslag fra bestyrelsen blev vedtaget. Hvis GRC og BRC på nogen måde skulle have indflydelse på
Landsmødet kræver det at samtlige medlemmer møder op til Landsmødet, da ingen kan stemme ved
fuldmagt eller brevstemme. Som bekendt kan man ikke deltage i Landsmødet uden også at skulle betale
(2015) kr. 398,00 pr. person. En ganske unødvendig udgift for de enkelte medlemmer og/eller klubberne.
Vi har også tidligere nævnt en dominansen af brændstofsklubber.
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Samtidig med at GRC annoncerede sin udmeldelse af DMSU kunne vi se at El-udvalget medlemmer blev
reduceret med 66%, et medlem trak sig og der blev meddelt orlov til det andet. Tilbage er der en formand
som vi ikke føler kæmper for El-bilerne. Hvilket også senest kom til udtryk i forbindelse med den
resultatafgørelse som Unionens formand følte skulle tages op efter et løb i BRC. Der er tilgået Unionen
mail/brev.
Med hensyn til et møde føler vi ikke det vil gavne - men blot være spild af Unionens og GRC bestyrelsens
tid. Endvidere ser vi gerne at al kommunikation sker skrifteligt.
På Unionens hjemmeside kan vi se at Glostrup stadig står som arrangør af on-roadløb den 21. maj og 23.
august 2015 samt off-roadløb. Som tidligere meddelt ønsker GRC ikke at afholde disse løb i henhold til
reglementets pkt. 2.401.
Vi forventer Unionens bekræftelse på GRCs udmeldelse.

Med venlig hilsen
og på bestyrelsens vegne

Ralph Lorentzen

*)” En hensigtserklæring (på engelsk letter of intent) kan fx bruges i de indledende faser af parters drøftelser, hvor det er for tidligt
at underskrive en egentlig bindende aftale, men hvor parterne dog ønsker at få – et ganske vist uforbindende, men dog moralsk
forpligtende – hold på hinanden uden at blive juridisk forpligtet til at realisere drøftelserne.”
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