
Bestyrelsesmøde 1/03 d.29/1 2003 på Hejse Kro.

Tilstede: Peter Hansen Jan Rodtwitt
               Finn Rasmussen  Mogens A.Olsen
               Jens Steffensen    Jann Runitz
               Jette Andersen     Anna Marie Ebbesen.
               Børge Ebbesen

1. Formanden  bød  velkommen

2. Div. referater godkendt.

3. Jan Rodtwitt gennemgik regnskab og budget og regnskabet ser rimeligt ud. Der er udarbej-
det en ny nøgletalsberegning til fordeling af tilskud mellem de 4 sportsdivisioner.
Der var et udkast fra Jens Ole Christensen om tilmelding til løb over Internet så alle oplys-
ninger var på anmeldelsen. Vores tillægsregler skal rettes til, så klasserne passer. Der kom-
mer en løbskalender der samtidig indeholder klubadresser og baneoversigt med træningsti-
der. DM A der køres med transpondertidtagning i 2003.  Transponderne koster kr. 1750,00
pr. stk. Der vil til alle ”A”, ”B” + 4 takt kørelicenser blive udsendt en bestillingsformular.
Der vil være mulighed for den kører, som bare vil prøve, at leje en transponder til et enkelt
arrangement

B kører der har opnået point i 1 – 2 afd. i B DM kan deltage i A DM.
I 2003 køres igen Superheat point tæller også med i dagens resultat

Vi forventer et budget for fra DM A foreningen inden 10 februar,

Der vil blive afholdt møde den 8. marts mellem DM-A foreningen, SD og Kontoret
SD indkalder til dette møde, hvor vi forventer at Udkast til plakater programmer m.m.
Er klar

4. Løbskalender for 2003 er fastlagt, der er nogle der er utilfreds med at vore DM afdelinger
kollidere med udenlandske mesterskaber og turneringer, det eneste vi kan tage hensyn til er
EM og Nordiske Mesterskaber ellers er det umulig at lave kalender.  .

5. Peter forsøger at få tilsagn fra AMB Holland om teknisk hjælp til afvikling af Nordisk Me-
sterskab på Uhre banen

6. D+S seminar er på plads. Vi bliver ca.80 deltagere det er meget flot.

7. UU Jette A. efterlyser evaluerings skemaer fra diverse kurser Psykologi kursus der er både
positive og negative meninger om, de som har haft sådan et kursus i forbindelse med deres
arbejde mener ikke de behøver et kursus mere..
Vi mangler lister over hvem der har været på kursus i alt under MX. Evaluering af dommere
skal være færdig til August. Der skal strammes op omkring TT, TL licens o.s.v.
Det skal være sådan at man skal have en G licens inden man kan få et TT TL og TM licens



Og man skal have været i besiddelse af en G licens i et år før man kan gå videre. G licens
ligger på DMUs hjemmeside
Angående vores kraftcentre. Peter, jeg/SD kan ikke få oplyst hvilke klubber der har søgt/er
udtaget til kraftcenter, det er meget utilfredsstillende. Vi får adskillige henvendelser fra
klubber/kørere som er meget utilfredse med at der ikke kan komme en udmelding fra SD?
hvad de (SD) vil med al den snak om kraftcentre. (og det er ikke SD som har med kraftcen-
tre at gøre)
Finn R. det er heller ikke nemt for klubberne da vi ikke kender betingelserne for at blive et
kraftcenter.

8. Mini/Micro. Jens S.  Det er vanskeligt hvad vi skal fokusere på, men vi må se på det nye
reglement over baner der skal sættes i gang i 2004 om det er rigtigt. Der blev påpeget at
dommerrapportene ikke skriver om skader i Micro, men i de fleste tilfælde vedrørende ska-
der bliver de kørt til undersøgelse på sygehus, hvor det konstateres at de ikke fejler noget, og
måske kører sidste heat.

9. Reglement. Jens S. i Micro B 80 må man ikke modtage hjælp fra forældre, der er hjælpere
på banen. Nummerplade farve skal være korrekt

10. Valg til sportsdivision MX De som er på valg er alle villige til genvalg, men klubberne skal
huske at opstille dem.

      11. Evt. DMCU er ikke tilfreds med vores klasseinddeling, men det ændre vi ikke på.
           På et møde i efteråret var vi ellers enige om klasseinddelingen og hvilke løb vi kunne køre
           sammen.
           En forhandler har sendt os et reglement for Quad racer og samtidig oprettet en klub, og vil
           køre løb, for at køre i DMU skal de søge om optagelse. Og køre efter DMUs reglement.
           Valg af kørerrepræsentant. Claus Menne Nielsen er blevet valgt. Vi ønsker ham velkommen
           Og håber på et godt samarbejde.

           Mødet slut kl. 22,35.

          Ref.: Anna Marie.


