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The litigation between the VRCC GERMANY and Michael Böhm (MichiUE), owner of
Valkparts.de is over.

We reached an legal settlement with the core message, that our hobby has an binding
charackter and not an seperating effect. Therefore each side will remain to the rights on their
graphical sign.

The VRCC GERMANY will still hold the right on the VRCC Patch at it all, MichiUE will hold the
Vikinghead and the wings as part of one of his company signs (valkparts.de) Each side will not
fight against the right of freedom to use of the respective sign.

That means for all of us:

1. There is no longer a need for a declaration of consent (passus) by hosting an international
meeting.

2. VRCC Germany is no longer asking for boycotting valkparts.de.

But the VRCC Germany is raising the awareness that MichiUE has tried to damage the whole
VRCC and is still not welcome on any Meetings which will hosted by VRCC Germany.

All members of the VRCC Germany Chapter are happy with the achieved result and looking
foreward to successful and peaceful meetings in the future.

On behalf of the member of the VRCC Germany : Ronny Umbra #18377
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Soudní spory mezi VRCC GERMANY a Michaelem Böhmem (MichiUE), majitelem
Valkparts.de, skončily.
Dosáhli jsme právního urovnání se základním poselstvím, že náš koníček má závazný
charakter a ne oddělovací účinek. Proto každá strana zůstane mít práva ke svému grafickému
označení.
VRCC NĚMECKO bude mít stále právo na úpravu VRCC, MichiUE bude držet Vikinghead a
křídla jako součást jednoho ze svých firemních značek (valkparts.de) Každá strana nebude
bojovat proti právu na svobodu používat příslušné znaménko.

To znamená pro nás všechny:
1. Při mezinárodním setkání již není třeba prohlášení o souhlasu (passus).
2. VRCC Německo již nepožaduje bojkotování valkparts.de.

VRCC Německo však zvyšuje povědomí o tom, že se MichiUE pokusil poškodit celý VRCC, a
stále není vítán na žádných setkáních, které hostuje VRCC Německo.
Všichni členové VRCC Germany jsou s dosaženým výsledkem spokojeni a těšíme se na
úspěšná a mírová setkání v budoucnosti.
Jménem člena VRCC Německo Ronny - Umbra # 18377
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